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 ٠ الهس هتلعج ام الإ لهس ال مهللا
 ٠ الهس تفش اذإ نزحلا لعمت تناو

 ٠ لاح لك ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا

 لآو بحص ريخ هباعنصاو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع :مملستلاو ةالصلاو

 ٠ ناسحاب مهل نيعباتلا نع هللا ىضرو
 : دعبو

 ىمالا خسارلا لماكلا ىلاعت هللا ىلو انتودقو انخيش ىواتف نم ةحلاص ةذبن هذهف
 همولع تاكربو هتاكرب نم نيملسملا ىلعو انيلع هللا داعأ صاوخلا ىلع ىديس ىدمحمنلا

 هنوكل اهضعب ىتعم نع ًامجرتم هل ىتيحص ةدم اهنع هتلاس ىتلا ةرخآلاو ايندلا ىف
 ىربعلاو ةرات ىنايرسلا ناسل هبشه هناسلف بتكي الو ارقي ال ايمآ ناك هنع هللا ىطر

 هاتعمل حرش ريغ نم هظفلب هباوج تركذ اقوذ الإ كردي ال باوجلا نأ تملع اذإف ةرات

 نم ناك هنع هللا ىضر خيشلا نأ ىفخي ال مث ميظعلا نآرقلا روس لوأ فورحلا ريظن
 حارسلاو قالطإلا ىضتقت مهعبتر نال الوق مهل نورتسي ال لمكلاو ءايلوآلا لمك

 ىف نوري ال لمكلا ناك كلذلف نودلقملا هيلع امك رخآ نود ىتعم ىف ريحتلا مدعو
 رهاظملا متأ وه ىذلا ىدييقتلا رهظملا اذهل ىلاعت قحلا رهظ ثيح ًانطاب اًئيش دوجولا
 لاوحالا بايرأ ةفص نم وه امنإ دهشملا اذه نإف ًادبأ رهاظو نطاب هن ًائيش هيف نوري الو

 مسإلا ىتقيفح نيب هيف نوثك ام مه باجحلل نطايلاو رهاظلا نوري نيذلا تاماقملاو

 مهنإف لمكلا امأو ةداهشلاو بيغلا ملاع نيب لصافلا خزربلا وهو نطابلاو رهاظلا
 ىمسملا نإ ٍبوملعيو انطاب هنوك لاح رهاظلاب ىمسملا وه نطابلاب ىمسملا نأ نوملعي
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 مهنآل ءامسألا ةيقب ىف لوقلا 0 ارهاظ هنوك لاح نطايلاب ىمسملا وه رهاظلاب

 ىف عقب باتكلاو هلهال الإ هح رخال خصب 1 كلعشلااواسحالا مدع نجا داهشم ىلع

 5 ا ٠ هلهأ ريغو هلهأ دي

 راق نكي ميعاد سل رسم دكت انااا نسا
 خيشلا ةبوجأ نم افيش انناوخإ نم عمس نمف ىنانج فعضو ىنايسن ةرثكل فراعملاو
 ىقرمال هلإف هترابع ىف فرصتي الو ةصاخ خيشلا ظقفلب نكل ةلاسرلا هذه ىف هبتكيلف

 . كلذ انلاثمال ىنأو خيشلا هنم دعص ىذلا ملسلا نم الإ همالك مهف ىلإ

 عيمس هنإ:هدع هللا يضر هدارم نع خيزلا نم ىبلقو ىناسل ظفحي نأ هللا لاسأو
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو هللا انبسجو بيجم

 صاوئلا ىلع ىديس ىواتف ىلع نماوغلا رردب اهتيمسو

 لوقاف كلذ تملع اذإ بيجم بيرق هنإ اهبتاكو اهعماسو اهفلؤم اهب هللا عفن

 عقت له ةحييقلا رطاوخلا نع هنع هلل ىضر صاوخلا ايلع ىديس تاس قيفوتلا هللابو
 ىتلا رطاودلا الإ لمكلل عقي ال هنع هللا ىضر لاقف ال ما ماوعلل ةعقاو ىه امك صاوخلل
 ىف الو نساحتا ىف ال مهقرطت ىتلا رطاوخلا ىف ةماعلا نوكراشب الف مهماقم بسانت

 فراعلا نأ عم دهاشملل ةعبات رطاونلاو ةماعلا دهشم نع لمكلا عافترال حئابقلا

 ناك هيزنتلا مدعل اهتاذ اهتقيح ىف نإف ةمهلإلا قالخالا عيمجب ًاضيا ققحتم لماكلا

 هذهو ةيدوجولا ناك اهب هدارملا امنإو ةيضاملا لاعفالا نم ناك تسيلو هعم هىش الو هللا

 نأ نم هزنم هنآل ةيدوبعلا ماقم نم مثالا بيضنلا هلو بيطقلا دوهش حمطح ىه ةمترلا
 مكل ماقم ال برثي لهأ اي ىلاعت هللا لاق ماقم وأ لاح نم رخآ نود فصو ىف رصحني
 ٠.ةيآلا

 تافصلا ىلإو ةيقالطإلا ةقيقحب تاذلا ىلإ !دنتنم ناك امل فراعلا نأ ملعا مث

 و ا و دال هي يسوم
 رخآ هنال اهبتارمو ءايشالا قئاقحلا نيبملا روتلاب الإ نوكي ادعو رقت ىلإ ةرقتغم

 ٠ روهظلا بتارم
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 5 راهنلا هنم خياسن ليللا مهل ةياو

 ٠ ليللا ةياانوحمف

 دايعأ ترقتفا قلخلل اضراع قحلل ايتاذ ناك امل دوجولا نأ كلذ حاضيإو

 اقو ةيبوبرلاب اهنيعتو ةيهولالاب اهفصو نيعت اهبو اهتافص مه اذإ تاذلا ىلإ تادوجوملا
 فراعلا ريغ ناك كلذلف اهتاذ ىلع ةلادلا نايعالا كلت فراعلا ةقيقح تكلهتسا

 أ لاح هيف رثؤي نأ نع فراعلا عافترال هماقم ضقانت ىتلا رطاوخلاب فراعلا نع زيمتي

 هلاوحأ بسحب مهرطاوخ نإف مهريغ وأ لاوحألا بابرأ نم فراعلا ريغ فالخب ماقم
 ولإ ةقيقح نم رطاخلا بلقنا هبلقب مويق قحلاو مهدحا ىلع رطاخلا درو نإف مهنطاومو

 رو نإو نيملاعلا نم دحال ةكردم ريغ ةقلطم ةروص جرعت نآلا كلذ اهبلغت ةقيقح

 وق بسحب وهف ركس وأ لاح ةبلغك عاد مث ناكو غراف وهو دبعلا بلق ىلع رطاخلا
 مالا جرعي ةيناحور ةروص رطاخلا رهظ نيكمتلا نإف هلحم ءافصو هنكمتو ىعادلا

 ارقتسا ثيح ىلإ لاحلا كلذ ىف دادعتسالا اهيضتقي ةروص ىف هرثأ روهظل ىعادلا

 ايراو سفنلا ةقيقح ىف كلهتسم وهو بلقلا ىلع رطاخلا درو نإو لامعالا لحم
 ولإ جرعتو ةيناويح وأ ةيكلم امإ ةصوصخم ةروص ترهظ ىعادلا بسحب روهظلا
 وهشلا رهق تحن ةيناسنإلا ملاوعلاو رطانملا درو نإو سوفنلا لامعأ لحم رارقتسا ثيح

 مقلا كلف رقم تحت وهو اهرارقتسا لحم ىلإ ةيناطيش ةيران ةروص ترهظ ناطيشلاو
 ٠ دعصتف كلم ةروص يف حلاص لمعب هللا اهل دعي نأ ىلإ

 اولي ءاملا نولتك لماعلا نولب نويلتت رطاوجلا نأ اليصفتو الامجا كلذ نايبو
 ءري الف كلذك نكي مل نإو ةسوسحم ةروص نولتلا رهظ افافش ءانألا تاك نإف ءانإلا
 || سيل افيثك وأ افيطل ناك ءاوس ءانإلا وهو ةقيقد انه نكل هسفنب انولتم ناك ولو ءاملا

 وهظلاو لكشتلا ةوق ههف ءاملا ناك املو ىح ءىش لك ءاملا نم انلعجو ىلاعت لاق ءاملا
 )اق امك اهنع وهو ءايشألا تلعفناو تافصلا ىدحأو تاذلا ىدحا ناك ةروص لكب

 لاعلا عومجم ةدام نوكي نأ هتقيقح تضتقاو ةيدتحاولاب هقاصوفا دحإو ءامب ىقست

 ا] ةقيقح ةايحلا ببس امف ةايحلاب مث ةيدحاولاب فيك لماتف اهمدع نوكي همدعبو



 الفا مكسفتا ىف هقلخ روهظو.هدوجول رتسلا ناسلب ىلاعت قحلا هبصت لاثم وهو ملعلا
 تافص دجاو ثاذ ءامت ءانإ وهو دحاولاب ىمسملا ىآ مكقزر ءامسلا ىفو نورصبت

 دحاولا قحلا هنإ نيملاعلا بر مهل نيبتي ىتح مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مهيرنس

 اضحمتم هريغ سيل لب هريغ هعسو ءام ءانإلا نأ ملعف بتارملاب ددعلا ىف ىمسملا
 هدبع نم قحلا ةنونيبب نولئاقلا نامزلا اذه لهأ نم ةفوصتملا هيلع ام فالخ ةيريغلل
 نع هللا ىلاعت ةهج ىف قحلاو ةهج ىف ملاعلا نوكيف هسفنب ًامئاق هنولعجي ىتح اقلطم

 قحلا نع مهل ةلغاش قحلا نع ةجراخ اهنأ مهمعزل مهرطاوخ نم اوذبن انه نمو زيحتلا
 رطاخ لك ىقلتي فراعلا نال نيفراعلا فالخب مهنع اهعفري نأ مهبر اولاس امبرو ىلاعت

 ىف صقنلا نأ ملعي هنوكلو هبرب اثيدح هنوكل هيقلت ىلإ ردابيو ىلاعت قحلا نم حيبق
 رطافخملا نا اضيأ ملعيو دادعتسالا لامك نع لباوقلا صقن ثيح نم ءاج امنإ رطاخلا

 نب رمع ىديس كلذ ىلإ راشأ امك ىلاعت هللا قيرط ىلإ ىداهلاو ملعملا لوسرلا ةلزنمب

 ٠ لسرلا مكنيبو ىنيب تبعت دقف ةرظنب ىلع مكنم ةفطع ىسع

 ٠ ملعا ىلاعت هلو سيفن هنإف كلذ لماتف
 لاقف ومغاب دارملا ام « ليللا ةيآ انوحمف ظ هلوق نع : هنع هللا ىضر هتلاسو

 سحلا ىلإ مجار هنال كلذب باوجلا ىل مت دقو لاق نيظفللا ىآ ىردآ ال رشم وأ نوكت

 ٠ دهاش قدصأ سحلاو

 . «# نوملظم مهاذإف راهدلا هنم خلسن ليثلا مهل ةيآو 3 : ىلاعت لاق

 ريغ كلذ ىف مهمالك هنع هللا ىضر لاقف هَ هلا لوسر هاضر اممي كلذ له خيراتلاب

 هتاماقمو هيف وه ىذلا ماقملا كلذ ناسلب هلاق امإ ام نمز ىف هلاق ثيدح لكف ءاصحإلا

 ةضافإو مالسلاو ةالصلا هيلع هقالطإ ةعسل كلذو انل ةكردم الو ةروصحم ريغ هلل
 ٠ نيلسرملاو ءايبنألا عيمج هلمح نع زجعي ام هيلع قحلا .
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 ٠ نيلئاسلل ُهّلَع هتبوجا ىلإ رظناو

 لك دادعتساب هملعل ناك امنإ كلذ نأ ملعف ةلئسالا داحتا عم ةرياغتملا ةبوجالاب

 ىف هل لدعلا مكحلا ىلاعت همسا ةبحاصمل كلذ لك اديدشتو افيفخن“ هلبقي امو لئاس

 تيتوأ ه هلَف هلوف ىلإ رظناو هتافصو ملكتملا تاذ ةفرعم ىلع ليلد لدا لاق مث

 كلذكف ملكلا عماوج ىتوأ امكو مالكلا عيمجل همالك ةطاحإ فرعت « ملكلا عماوج

 مل نإو لوصرو ىبن لك ةدام هيف ترفوت هنأ بسحب قالخالاو تلفصلا عيمج ىتوأ

 موي دوهعملا مويلا ره امنإ هيَع هتبتر روهظب صيصخلا نال رادلا هله ىف انل كلذ رهظي
 نم دحأ ةكراشم ريغ نم مويلا كلذ ىف هصوصخب هل مكحلا نوكيل ءاضقلاو لصفلا

 لك باجال ادحاو الاؤس هل قلخلا عيمج لاؤس روصت ول هنأ ملعف كلذ ىف هل قلخلا

 ةباحصلا ضعبل هميلعت كلذ ديؤيو هماقمو هلاح بسح ىلع اباوج مهنم دحاو
 الإ هنم كلذ نكي ملف مهئاود بسحب ةفلتخما ماكحالاو لاحلا ىف ةقلتا ةيعدألا

 ٠ كلذ ىف لاطأو ةيقافتا كلذ نكي ملو حيحص دصقل
 هرجولا رئاس نم .دحاولا ثيدحلا ةمكح ملعي نم نيفراعلا نم نأ ملعاو لاق مث

 لوسرلا ةهج نمو مكح قلخلا ةهج نمو مكح ىلاعت قحلا ةهج نم ثيدحلل نإف
 جرخي الف هلك كلذ لبقي هاريو مهيدلقمو ةمئالا عيمج دنع هنم دارملا ملعي لب مكح

 هتبترو هنيعب ثيدحلا كلذل ىوارلا ةبتر اضيأ ملعيو اهولاق ىتلا ىناعملا نم ىنعم هنع
 سيلف لاحو ماقمو ةبتر ثيدح لك ىف هلف هيوري ام لك ىف اذكهو ىرخأ ةياور ىف

 هرظن رصق نم ضقانتلاب لاق امنإ ةدحاو ةلمج رخآ ضقاني ثيدح ماقملا اذه لها دنع

 ١ هلَع همالك ةبترب ةطاحإلا ىلع

 زع ىبر تيأر هنعبهللا ىضر لمنح نب دمحأ لوق نع : هنع هللا ىضر هتلاسو
 بر اي : تلق ىمالكب دمحا اي : لاق نوبرقتملا ثايلإ برقتي م بر اي هل تلقف لجو

 مهفب : ىبلاعت هلوقب دارملا امف ىهتنا مهف ريغبو مهفب : ىلاعت لاقف مهف ريغب رمأ مهغب

 ةعيرشلا.هاملعب صاخ مهفب : ىلاعت هلوق : هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف.مهف ريغبر



 ةلآ مهل سيل نوفراعلا اذإ نيفراعلا لمك مهو ةقيقحلا ءاملعب صاخ مهف ريغبو ةرهطملا
 اذهب اندارمو ركفلاو مهغلا ال قوذلاو فشكلاب الإ هريغ وأ مهبر مالك مهف ىلإ

 ىف دوهعملا فشكلا ال عورلاو ثفنلاب لصاحلا فراعملاو مولعلا فشك وه فشكلا

 امك اهنع فشكي ىتح ةسوسحم تسيل مولعلا نإف لاوحالا بابرأ نيب سحلا

 ءاملعل ىلاعت قحلا لعج دقو ىروصلا فشكلا ىف ةديعبلا نكامالا نع فشكي
 مث كلذ ىف لاطاو مهنيب ةمولعملا ةلدالاو داهتجالا ةظساوب فشكلا اذه ريظن ةعيرشلا

 لضأ مه لب ماعنالاك الإ مه نإ ماوقأ نع هباتك ىف ربخأ دق ىلاعت هللا نأ ملعاو : لاق
 مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوارقي هتمأ نم ماوقا نع ُهْتوَت ربخاو نولفاغلا مه كعلوأ

 هك فيكو هيلإ نيبرقتم ماوقآلا هذه نوكت فيكف
 ٠ ملعأ ىلاعت هلو بيجع

 هنع ىلاعت هللا ىضر باجاف ةنجلا ىف بيذاجملا ماقم نع : هئع هللا ىضر هتلأسو
 مهل سيل هنأ امك بيصن لامعالا ةنج ىف مهل سيلف ىلمع ماقم بيذاجملل سيل

 الو حكنم الو سيلم الو برشمو لكامب نومعني الو هيف نونكسي صوصخم ناكم
 نوكراشي ىذلا وه اذهف طف ةدهاشملا ميعن مهل امنإ نيفلكملا هب معنتي امم كلذ ريغ

 مث كلذ ىف لاطأو هب نوزيمتي ةدهاشملا ىف فصو صرصخ مهل نكل نوفلكملا هيف

 ىف مهمايقل بيذاجملا نم اعفن مظعأ عئانصلاو فرحلا بابرأو ةقؤسلا نأ لوقا لب لاق
 مهل نوري الو بنذ ىف اوعقو اذإ ىلاعت هللا نم مهفوخ ةرثكلو مهريغل ةعفانلا بابنمالا

 دحأ ىلع اهل مهتيؤر مدعو مهسوفن مهراقتحا عم اذه ادبآ بنذلا كلذارفكي المع

 لاق اذه رظنا لادجلا اذه لهأ نم دح؟ ىف ةزيزع ثتافصلا هذهو ةلدالاب قلدخخلا نم

 نانجلا نم ةنج لك ىف مهل عئانصلا بابرأو ةقوسلا نأ هيلع ىلاعت هللا ىنعلطا ىذلاو
 ةصوصخلا ىهو ندع ةنجو ىواملا ةنجو سودرفلا ةنج ىهو ةخسارلا مدقلا عبرالا
 نم مهل ىلاعت هللا هيطعي امم مهملع ادعام مهسرفن.دوهش نع مهل ةبيغملا ةدهاشملاب

 مهسوفن دوهش نع اوتفولو مهف مهلاوحأو مهماقم ردق ىلع بدآلاو فراعملاو مولعلا
 ىلإ اوعجراذإ هب اوبداتيل كلذو هانركذ ام مهل ىلاعت هللا هاطعأ ام دوهش نع نونغي ال

 ىتح ةبيغلا كلت ىف مهل ىلاعت هللا هملعام نوظفحي كلذك نولازي الف مهساسحإ

 م



 لافطالا نأ الإ ءاوس لافطالاك بيذاجملا نأ ملعف لاق مب كلذ ىف لاطأو اهنم اوقيفي

 ىف درو كلذلو ءىش لكب مهباجتحاو اهب ءايشالا نع مهنايرسب بيذاجملا نع نوزيمتي
 ىلع داز ام نأ ىفخي ال مث نوعنمي ال اهيف نوصاوغ ىأ ةنجلا ضيماعد مهنأ ثيدحلا
 مهفاف ىرخالا ةنجلل سيل ام اهنم ةنج لكل ةصاخ فاصوأ ىه امإ تانج عبرآلا هذه

 ةنجلا لهأ اهيلع نوكي ىتلا ةاشنلا لهف هل تلقف كنيعب كلذ رظنتو اهلخدت ىتح

 هذهل ةفلاخم ةنجلا لهأ ةأشن لاقف ال مآ نآلا اهيلع نحن ىتلا ةاشنلا هذهك نوكت

 نيع ال ام ةنجلا ىف : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هيلإ راشأ امك ىنعمو ةروص ةأشتلا

 باجح نأب راعشإ ثيدحلا ىفو ٠ رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذا الو تار

 ةأشن نال ةنجلا لهأ لاوحأ ةدهاشم نع بوجحم وهف انم صخشلاب ماد ام ةيرشبلا

 قسم نبل دييقتلاو باجحلا ال قالطإلاو دوهشلا اهيلع بئاغلا ٠ ةنجلا لهأ

 ٠ نيقراعلا نم هباجح

 نييدنو ةييرشب انس نع ةجورخ هيف: كش ال الع ةنجللا لها لارحا ملعانه

 نم وأ أيحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو لب : ىلاعت هلوقب كلذ انل ىلاعت قحلا

 ءايلوالل ىماهلإلا ىحولاف ةيرشبلا باجح هارو نم اديلقت وأ اماهلإ ىا # باجح ءارو

 قوحللا نع هقوعت ىتلا رومالا هترشابمل الإ ًارشب رشبلا ىمس امو نينمؤملل ىديلقتلاو
 هللا ملك امإر ةكئالملا نم حاورالا ملك امك ىلاعت هملكل اهنم ملس ول حورلا ةجردب

 رثكاو نيقيو تيبثت ةدايز قلخلا عيمج نع هماقم ولع عم طئاسولاب هلهَف ًادمحم ىلاعت
 عئاقولا ضعب , ىف طئاسولا عافتراب هك هملك دق ىلاعت هنا ىلع لاقي ال كلذ نم

 . مهفاف هقح ةطساو ريغب ىلاعت هللا مالك عامس بلطي ىذلا ءزجلل ءاطعإ

 سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا انل لعج دق ىلاعت قحلا نأ ملعا مث
 ذإ نطابلا ىف اهداجيإ عم الحمو امكح ةرياغتم قئاقح كاردإلاو. حاكنلا ىف ةذللاو

 هذه ىف راثآلا تعونت امنإو ة ةصوصخم ذفانمب ةدحاو ةقيقح ىهو سفنلل كاردالا

 تافصلا هذه ماكحأ ذختتو ارهاظ نطابلا اذه بلقني ةرخآلا ىفو اهراثآ عونتل قئاقحلا

 سملي هب امب مشي اهب امب قودي هب امب ملكتي هب امب رصبي هب امب عمسيف الحمو امكح

 كلذك حكنيو كلذك لكايو هدسج رئاسب عمسيو هدسج رئاسب رصبيو سوكعلابو
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 لقعلاب اهكاردإ حلصي ال رومألا هذهو لاق كلذك كرديو كلذك قطنيو كلذك مشيو
 ةفرعم مهل حص ام باجحلا نيفراعلا نع فشك ىلاعت هللا نأ الولو هدنع اهتلاحتسال
 نود ضعبل لكالا امنإ ال لاقف ةتجلا لخد نم عيمجل ماع لكالا لهف هل تلقف كلذ

 ىضر ضرافلا نب رمع ىديس كلذ ىلإ راشأ دقو انه ةدوهعملا ةروصلا ريغ ىلع ضعب

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو اهريغو هتيئات ىف هنع هللا

 رامعو ىلع عبرا ىلإ قاتشت ةنجلا هلق هلوق نع : هدع هللا ىضر هتلاسو
 ةعبرالا ءالؤه هنع هللا ىضر لاقف ةعبرالا هذه صيصخت ةمكح ام لالبو ناملسو
 تافآلا نم ةمالسلا نم ناملسو ةرامعلا نم رامعو ولعلا نم ىلعف ٠ ةنجلا ميعن ناكرأ

 مث كلذ ىف لاطاو ميعنلا كلذ لاوز روطخ نم بلقلا درب ىه ىتلا ةلبلا نم لالبو
 عم الإ نوكي ال ميعنلا لامكو اهب اهلهأ ممنتي امك اهلهاب معنتت تانجلا نإ : لاف

 ثيدحلا ىف نيروكذملا ةعبرألا ءالؤه مايق ةمكحلا نم ناكف دسجلاو حورلا دوجو
 مه نيروك ذملا ةعبرالا ءالؤه ىنعم نال ةيناسنإلا قئاقحلاك معنتلا اهلهال مصيل نانجلاب

 ىضر ةعبرآلا هذه دوجوب الإ ةنجلا لهال رهظي ميعن الف اهداسجأو ةعبرالا نانجلا حور
 نآرقلا ىف ةروكذملا ةعبرألا راهنالاب اضيأ نولكوملا مهو ميعنلا ةقيّقح مهف مهنع دلل

 نال هدادعتسا ةوقو ديحوتلا نم هبرشمو هتطيح بسحب اهنم دحا لك ىلع نوقرفيف

 كلذ ىف لاطاو ةبوهوملاو ةبوسكملا لامعالاو مولعلا رهاظم ىه ةعبرالا راهنألا هذه

 اوناك ول ناويحلا ىهل ةرخآلا رادلا نإو » : ىلاعت هلوق هانلق ام كل حضويو : لاق مث

 . ملعأ هلو + نوملعي

 : لاقف ؟ ىه ام مالسلا هيلع مدآ اهنم لكآ ىتلا ةرجشلا ةقيقح نع : هتلأصو

 رسلاو قالخالاو لاعفالا لامك نم مهتثرو لمكو ءايبنالا هيلع امل ةلباقملا لاعفالا ىه

 ىفخي ال هيلإو هنم لكلاو ريغ ال هيلع هملحو دبعلا ىلع هللا ةنم راهظإ كلذ ىف
 ىلاعت هللاو رخآ دبع هنم بوتي دبع هب برقته ام ناك امبرف بوئذلا ىف سانلا توافت
 . هب ملعأ

 فسوي خيشلاك موبقلا قيرط ةلسلس خياشم نع : هدع هللا يضر هتلأسو



 : هنع هلف ىضر لاقف ال مأ اباطقأ اوناك له امهعابتاو دهازلا دمحأ ىديسو ىمجعل

 مهنذإب الإ كلما ىلع لخدي ال كلملا ةرضح ىلع باجحلاك مه افزو اباطقأ اونوكي مس
 نم مهيلع رهظ ام امأو اهبتارم فالتخا ىلع ةيعرشلا بادآلا نيلخادلا نوملعي مهم

 مهتبقارمو مهصالخإ ةرثكو مهسوفن ءافصل كلذ امنإف قراوخلاو تاماركلا
 دقو اهب فصتا نم ريغ طوحالا اهماقم حملي نأ تلجف ةيبطقلا امأو مهتادهاجمر

 تطامأ املاع رشع ةتس ةيبطقلل نأ : هنع هللا ىضر ىليجلا رداقلا دبع خيشلا ركد

 فيرصتلاف هل : ٍتلقف مهفاف ملاوعلا هذه نم داو ملاع امهيف نمو ةرخآلاو اهندلاب

 وه مأ بطقلا ناشك ةلاصالاب مهل وه له نيكلسملا ءالؤزه يديا ىلع عقي ىذلا
 ىقلت ديدش رمأ وأ ءالب لازنإب ىلاعت هللا دارأ اذإ عما هنع هللا ىضر لاقف مهريغل

 حاولا ىف ىلاعت هللا هرهظي ام رظتني مث فوفلاو لوبقلاب هنع هللا يضر بطقلا كلذ
 ومخا هل رهظ نإف حارسلاو قالطإلاب ةصيصخلا احول نيتسو ةئام ةثالثلا تابثالاو وحنا

 ةندس نيذلا كيلستلا لها ةطساوب ملاعلا ىف هئاضمإو ىلاعت هللا ءاضقب هذفن ليدبتلاو
 مهريغ نم مهيلع ضافم رمالا نأ نوملعي ال مهو كلذ نوذفنيف مهنع هللا ىضر هئاذ

 هنم ةبسنو ددع برق ىلإ هعفد ليدبت الو هيف وحم ال تباث رمالا كلذ نأ هل رهظ نإ.

 امهو امهنم ةبسن برقأ ىلإ عفتري مل نإ ناعفدي مث كلذ نالمحتيف نامامإلا امهو
 دارفآلا هتقرف عفتري مل نإف اعيمج هترئاد باحصأ ىلإ رمالا لوانتب ىتح اذكهو داتوالا

 سانلا ضعب سحأ ًامبرو لجو زع هللا هعفري ىتح نونمؤملا داحآ ىلإ نيفراعلا نم مهريغو

 ولف بتارملا باحصأ ىلع ضاف ىذلا ءالبلا كلذ نم وهو هاتأ نيأ نم فرعي الو ءالبب
 : ىلاعت هللا لاف ةحن ىف ملاعلا ىشالتل ملاعلا نع ءالبلا هتعامجو بطقلا لمحي مل

 ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو ظ
 ناسلب بطقلا قحح ىف : لاقو هب انل ةقاط الام انع لمحي نم انل لعج ىأ « نيملاعلا

 هللا ءاش نم الإ بطقلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ هيفو اهنورن دمع ريغي تاومسلا قلخ ةراشإلا
 افنآ مهيلإ انرشا نيذلا نوكلسملا ءالؤه ناك ولف اهتيؤر ىفنو دمعلا تبئأ ىلاعت هنإف
 . ملعأ ىلاعت هّللو مهنوفرعي سانلا روهمج ءالؤهو ليلقالإ مهفرع ام اباطقأ

 لاقف برغملا ةالص دعب اهيلصأ ىتلا تامكر تسلاب ىونا اذام : هكقي هتلأسو
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 هلل ركشلا اهنم نيدئابو اركش اهل عيطتست ال معن ىلع هلل ركشلا اهنم نينثاب ونا هذ
 :لاق مث هنو دمحم ةمأ نم كلعج ىذلا هلل ركشلا اهنم نينثابو ًاملسم كلعج ىذلا

 كلت.ةيدات ىلع هلل ركشلا اهب ونا ضئارفلا دعب ىتلا لفاونلا رئاس ىف لعفاف اذكهو ىل

 ةالص ىلصأ ناب كلذكو هيلذ# ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ىناصوأ اذكه : لاق مث ةضيرفلا
 ىل لاق مث مويلا كلذ نيملسملا تاومأ نم لسغو تام نم لك ىلع برغملا .دعي ةبيغلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو هلعفي مل : هلق هلل لوسر نركل كلذ ىلع بظاوت الو

 اهلبقأ مأ اهدرا له ىف نودقتعب نيذلا سانلا اباذه لوبقجرع“: هقلف هتلأسو
 ىف”تاهبشلاو مارخلا ةبلخل كلذ كر ناسزلا اذه ىف: ةمالسلا < لاقف اهقحتسمل اهيطعأو

 تعمس ىخا اي : لاق مث هتقرفتب قحأ وهف «ئش ليصحن ىف بعت نمو تساكملا

 ريغ نم ريقفلا فوج ىف تلزن ةمنقل لثك: لوف هتغ هللا ىضز ىلوبتملا متيهاربإ ىدهس
 هيلع أرهق نسحملا كلذل اريخ هنم”تقرتساو ابتاخ ةئيدوبع نم تذخا ىفغزشلا هبسك

 هنأ ىرت ىتح هدننع تفاكأ نم لك ءىقاكف ساتلا ماعطا نم لكألا نه دب الو ناك نإو
 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو اهريغو ةباجإلا تاقوأ ىف هل ءاعدلاب ولو ةداعلا“ ىف هقح نفوتنما

 ال هللا فرع اذإ ريقفلا نإ مهضعب لوق نع ىرخآ ةرم : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ش ش ش ٠ اصقل ىانلا ماعط نم لكلا هيف رثؤب
 ناسنإ لك بلق ىلع ًاضايف لزي مل ىذلا ددملا نأ ملعا : هنع هللا يضر لاقف

 هللا نإ : لاق مث اهداسفو ةمعطلا حالصإ بسحب نولتي بلقلاو بلقلا بسحب نولتي
 لئاذرلا رئاس نم ارهطم هبلق ناك نإف هتغضم بسحي هدبع ناسل ىلع قطني ىلاعت

 امب قطن.تاروذاقلا نم ءىشب اخطلم ناك نإو ىحولا هبشي ىذلا ىبيفنلا مالكلاب قطن
 1 ٠ ىهتنا نيطايشلا مالك هبشي

 : هنع هللا يضر ىبرعلا نب نيدلا ىبحم خيشلا لوق نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ىب حرفي ملو مهنم ىنملكي ملو نيلسرملاو ءاههنألا عيمجب سدقإ دهشم ىف تبعمتجا
 نود هب هتحرفو هل همالكب مالسلا هيلع دوه صيبصخت ببس ام مالسلا هيلع دوه الإ

 ٠ دزب ملو ةراشبلا : هنع هللا ىضر لاقف هريغ
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 ىلإ كلذ جايتحال هحرش ىننكمي الزما: لاقف ظفللا اذه ىدعم ام : هل تلقف -

 دوهش نع هل ةيئقملا ةيدخالاب هجايتحاو ىلاعت قحلا بناج نم هتبترو دؤه نايب ةيسن

 ناك نإو خزربلا نأ ملعاف يفراعلا اذهب مالسلا هيلع هحرف امأو طئاسولاو تالآلا هركش

 هيف ني ديقملاك مهنكل اؤاش ثيح قالطإلاو حارسلا هيف نيلسرملاو ءايبنألا عيمجل

 امنإف خزربلا ىف كلذ اودهش نإو مهنإف ميعنلا نم اهيف امو ةرخآلا قالطإ ىلإ ةبسنلاب
 تحت ةديقم مهباسجأ نإف مهمسج ةطساو ريغ نم باجيحلإ ىفلخ نم هلويهشي

 هيلع دوه حرف كلذلف حورلاو مسجلا ةطساوب.نوكي ام ميعنلا ىف .لامكلاو ضرألا
 خزربلا ةدم ءاضقناب ةراشب هتيؤر ىف نآل ةيدمحملا ةمآلا نم هنوكإ فراعلا اذهب مالسلا

 بداو ةعيرش لكب لممعلاب مهفيلكتو مهتاشن لاميكل هلخ دي نم رخآ ةمآلا هذه نوكل

 نأ ملعي مالسلا هيلع ادوه نإف ًاضيأو ىدمحملا ثرإلا نم هب ارصخ امب كلذ ريغ ىلإ
 عونتو اهعمج ةيدحاب ةيالوو ثرإ ماقمو ةبتر لكل اعماج امتخ ةيدمحملا ةمالا هذهل
 ابنادحو وأ ناك ايدحأ دادمتساو دادمإو فصوو ٠ تعن لك قرغتسي ىتح اهتدحو

 انيعو امكح اعرفو الصأ هب صيصخ وه امو ةديقملاو ةقلطملا هملاوعب هتطاحإو هلزنت رسب

 نيمتخلا نيذه نع ذخأي امنإ نوكي وأ ناك ىلو لك نأ ىتح اقالطإو اديق اقيضو ةعس
 هدعب ىلو الف ةماعلا ةيالولا متخي رخآلاو صوصخلا ةبالو متاخ امهدحا نوكي نيذللا

 ىلع ناهربلا ماقأو نيمتخلا دحأ هنأ هسفن نع - فراعلا اذه ربخأ دقو ةعاسلا مايق ىلإ

 ميكحلا اهركذ ىتلاالاؤس نيسمخو ةئاملا ىذمرتلا ميكحلا ةلفسأل هحرشب كلذ

 همسا ءىطاوي ىذلا متنلا الإ اهنع باوجلا فرعي ال هنأ : هنع هللا ىضر ىدمرتلا

 نب دمحم نيدلا ىيحم خيشلاو ىلع نب دمحم ىذمرتلاك ىلع نب دمحم ىأ .ىمسا

 ىيحم خيشلا ةيؤرب مالسلا هيلع دوه حرف ناكف ةنس ةئامثلث وحن ةنيبو هتيبو ئلع
 لاقتنالاو ىورخالا رجفلا قاقشنا برق كلذب ملعو. نيمتخلا دحأ هنأب هملعل نيدلا

 هللاو تقولا اذه ىف بارجتل م ئل رهظ ام اذه اهحارسو ةرخآلا قالطإ ئلإ خزربلا نم
 . ملعا

 ىلع ناوتع كلذ“ ناب الؤاغت ىنحدمب نمل ىغصا له: هنع هللا ىضر هتلأثسو
 نم كلذ فلات سفنلا نإف كلحذمي نم ىلإ طق نكرت ال::. لاقق ىلاعت هلل قنخلا خذتم
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 ةيدوبعلل بادآب قلختلاو قوحللا نع هب تفلخت كسفن هتفلأ ءىش لكو كراعشإ ريغ
 . ًامئاد كبر ىنغو امئاد كرقف اهناش نم ىتلا

 كلذ ىف وهو ىلاعت هلل ةقيقح ره امنإ ناسنإلا هاعدا لامك لك نأ كلذ حاضيإو
 ثيحاءاوس ةورمشلاو نوعرف لاحك هلاحف رعشي ال ثيح نم ةيبوبرلا فاصوال عزانم

 خيبوتلا عقو دقو امهكاله ببس كلذ ناكو امهبر تافص نم امهل سيل ام ايعدا

 الإ سنفإلاو نجلا تقلبح امو ف : ىلاعت هلوقب هل سيل ام ىعدي نمل ىهلإلا
 راطقأ نم اوذفنت نأ مععطتسا نإ سنإلاو نما رشعم اي غظ : لاقو « نودبعيل
 اوفرتعيو مهسفنال ارهبتني نأ ديبعلل امالعا كلذ لك « !وذفناف ضرألاو تاومسلا

 ٠ ملعا هللاو اهل اوقلخ ىتلا ةيدوبعلا تافص اودعتي ال نأو ةئيكسلاو لذلاو زجعلاب

 ةدشو دوجولا ىف ةيراسلا ةيدحالا نع راقتفالا ناسلب : هنع هللا ىضر هتلأسو
 لاق مث مك : لاق مث تكس مث اهلأ هلوقب : هنع هللا ىضر باجاف اهئافخ عم اهروهظ
 ٠ كلذ ملعاف ملكلا عماوج نم اذهو هتحت ام تمهقف رئاكتلا

 فراعملاو مولعلا نم ىبلق ىلع دري املك بتكا له : هدع هللا ىضر هتلأسو

 دارآ ىلاعت هللا نا ملعاف هلزنت ماصفنا دنع كلذ كبحص نإ : هنع هللا ىضر لاقف
 مل ىلاعت هللا نأ ملعاف هماصفنا دنع كبلق نم هملع ىلاعت هللا احم نإو هبتكاف هتوبن
 ىنأ عم ةرابعب كلذ نع ربعأ ردقأ مل كلذ ىل لاق نيح نمف هيلإ تفتلت الف هنابثآ دري

 ٠ دمحلا هللف احيحص املع هدهشأو ىسفن ىف كلذ ىناعم كردا

 ال : لاقف ىدعب لعفي توملا دنع هب ىصوأ ءىش نع : هنع هللا ىضر هتلأمو

 راتخت فيكف ايندلا راد ىف راهتخا هللا عم انل سيل تناو ىنإف كلذ نم ًادبش لعفت

 ٠ ىهتنا توملا دعب ائيش

 ةالصلا هيلع مدآل كلذ باوث لعجاو موصا وأ ارقأ له : هنع هللا ىضر هتلأمو .
 : لاقف هب هتملعأ ببسل ةرخآلا ىف ةفرعملا ىف هنيبو ىنيب ةلصو كلذ نوكيل مالسلاو

 نال : لاقف فمك : هل تلقف هريغ وأ ىبن نم ادبأ ةطساو هللا نيبو كنيب لعمت ال
 عقو اذإف هسبفن ىلإ ال هللا ىلإ ىوعدلا ىف برلا نيبو دبعلا نيب ةطساو وه امنإ لوسرلا
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 كاذ ذإ بلقلا نع لوسرلا ةطساو تعفترا هدابع نم ىلاعت هللا دارم وه ىذلا ناميإلا

 مكح الإ لوسرلل قبي ملو هلوسر نمو هسفن نم دبعلا ىلإ برقا ىلاعت قحلا راصو
 ءاوس دوجسلا ىف ةاجانملا لاح ىف امك عابتالاو عيرشتلا بناج نم دبعلا ىلع ةضافإلا

 عيرشتلا دوصقم نأ ملعي هنإف ىلاعت هللا نود هعماوفقي نأ هتمآ نم راغي لوسرلا سفنف

 ةنس نس نم هلم هلوق هيلإ راشأ امك كلذ ىلع رجالا هل لصح امك غيلبتلاب لصح

 ىلع ىلاعت قحلا ةريغ ىلإ ىخا اي رظناو ثيدحلا اهب لمعي نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح
 اذإ ىعادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف ىنع ىدابع كلاس اذإو ٠ هلك دمحمل هلوقل هدابع

 ىلاعت هللا هلعج ىذلا انلوسر نمو انسفنا نم انيلإ برقا هنأب ئلاعت انملعاف ٠ ناعد
 وه هنأب حرصي نأ داك ىتح ُهَنَظ هحدم ىف غلاب ىلاعت هنأ عم ريخ لك ىف انل ةطساو

 4 هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم ظ : ىلاعت هلوق وحن ىف لامكلاب هفصو ام ةرثكل
 نم كل سيل هل لاق كلذ عمو « هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ 8 : هكوقبو

 هافنو قلخلا لاح نع هجرخاف نوملاظ مهنإف مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ ءىش رمآلا
 وا هلامك ىف هل مهنم دحأ ةكراشم نعو ةيلثملا نع ةءاربلا ىف هعم هتبثآو مهنع

 ٠ مللعأ ةللاو مهفإف هلع هعبشر
 انيلع دري هنإف سنإلاو نجلا توص نيب قرفلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو ٠

 باطخ : لاقف سابتلالا انل عقيف ىسنإ مأ ىنج توص ىهآ ىردن ال ليللا ىف تاوصأ
 ةفيثك اقاطنأ بلطت اهنال فورحلا جراخم ىلع ردقي ال هنوكب فرعي انل كلملا وأ ىنجلا
 : لاقف هنولوقي امب ملعلا انل لصحي فيكف : هل تلقف فاطللا ماسجالا نم وهو

 ىلع اهضعب اهب نوقطني ىتلا فرحالا نإف هتقيقحب ال فرخلا لاثمب مهقطنب لصحب

 ذإ نونكمتيف هيف نولخدي ناويح ةطساوب الإ هب قطنلا اهنكمي ال اهضعبو انفرحأ لاثم
 . ملعأ ىلاعت هلو فورحلا راهظإ نم كاذ

 دهاشلا نال ال : لاقف خزربلا وه له لايخلا ملاع نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 لايخلا ملاعو لوآلا هلكيه ىلإ دوعي نأ هنكمي ال خزربلا ىف لوزنلاب ققحتلا دنع
 لاوحألا هيف فلتخيو : تلقف معن : لاقف هسفن ىف خزرب هنأ : هل تلقف امهب لصتم

 لضفا ىخأ : هل لاقف معن : لاقف خزربلا قلطم مكحل ارييغتو اعونت دحاولا نآلا ىف
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 خزاربلا : لاقف خزربلا ىف لاحلاك لايخلا ملاع ىف نيدضلا نيب عمجلا دجأ ىنأ نيدلا

 ةلاح دنع خزاربلاك بتارم سحلاو لايخلا ملاع نيب دجأل ىنإ هل : تلقف كلذ لبقت

 ىف ىناك ذتنيح ىسفن دهشأ ىنا الإ كلذب ملعلاو كاردإلا ىل عقيو سفدلا عوجر
 دوجولا اذإف : هل تلقف اهيف لاحلا ىف لاحلاك ةتباث اهل ةقيقح اال خزرملا لاقف مدعلا

 ال ىتح نطوم لك ىفو معن : لاقف لكلاب طيحم مدعلاو خزاربب ديقمو قلطم هرساب
 ال : لاقف لباقم مدعلا اذهل له : هل تلقف ىلاعت قحلا الإ ةقيقح ىب ةوجولل ىف نوكي

 هفرعي قلطم دوجو لاقف قيقحتلا امف هل تلقف ايبسن همدع ناكل لباقم هل ناك ول هنال

 ٠ ههافرصعلا دعب هتوناح سلجنم ىف كلذ ناكو ىهننا ةفرعم ريغب قلطم بلق لك
 تافصلا نال ال : لاقف تاذلاب اهقلعت حصي له تافصلا نع : هققف هعلأسو

 : لاقف تاذلاب ملعلا حصي لهف هل تلقف اهلاح هرهخب اهتائلسنال اهدنع ةيودعتب

 _تمصو دوهش : لاق ناميالاف هل تلقف اهتلمج نم هنال تافصلاب الإ طيحي ال ملعلا

 « ىح ءىش لك ءاملا نم ادلعجو ظ هلوق ىفو ةملاعلا اهنال اهل اهب ملعلا حصي هبو
 نكل معن : لاقف كلذك ضرالاو : هل تلقف ققحملا ىلع ىفخي ال هانلق ام ىلع ليلد
 مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي ا : ىلاعت هلوقف هل تلقف مدآك تسيل ءاوح

 سفنلا اذه نع دوجولا نكل معن :لاقف ءاملا ةيآ هندافأ ام ديفي « ةدمححاو سفن نم

 نافورغم نادوهشم امهنإف هنم رهظ امو ءاملا فالخب ةدوهشم ريغ ىهو دوهشم مولعم
 ملكتت الو معن لاقف فوصوم لاو ةفصلاب ملعلا دافآ اهجوز اهنم قلخو هلوق هل : تلقف
 نع ةدرجم قئاقح اهنال نكمي ال اذهو الق دحا كنم بلطي نأ افوخ ىعمال كلذب

 ىف دمتعا لبال : لاقف لوقنلا ىلع نآلا نم دمتعأ له : هل تلقف لاثمالاو ماهفالا

 هنع لقنت نمت كيلإ برقأ كسفن نإف مولعلا نم كيف هللا هرهظي ام ىلع كسفن
 بلطي نمل الإ لقنلا ىلع دمتعي الف اهنم ريبعتلا ىلع كتردقو اهليلذو ةحصلا اهتفرعمل

 ٠ مالسلاو لوقنلا

 بولطملا نا عم اهترثكو ءايلوالا قرط عونت ببس ىغ : هدع هللا ىضر هتلأمو
 ددعتل قرطلا تددعت امنإ : لاقف اهلبقي الو ةمسقلا هيف حصت ال دحاو عيمجلا دنع

 قحلا دجوي نأ لاحمو ادبأ ةدحاو ةفصب نانثالا كردي ال هنال تادادعتسالاو لباوقلا
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 لك / : ىلاعت هلوق كلذ ىلإ راشأ امك رخآ دنع ادوقفم نوكيو دحاو دنع ىلاعت

 : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اذكو كردي ال ىذلا درفلا نمزلا وه مويلاو « نأش ىف وه موي
 ٠ مهفاف اهتفص ملعلاو تاذلا ريغ ةمحرلا نإف « املعو ةمحر ءىش لك عسو

 دنعو ركذلا لاح عوشخلا نه نوركاذلا هدجي امع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 بطرلاك مهعوشخ نآل ءالؤه ىلع لاحلا ريغت امنإ : لاقف نكي مل ناك بهذي مهغارف
 انسح الإ هثكمب دادزي ال ىذلا ىنجلا بطرلا نم وه نياف ةعرسب ريغتي ىذلا لومعملا

 كلذ نوكي امنإف مهتاماركو مهفشك ىف ءالؤه مكح كلذكو هغولبو هلامكل ةوالحو
 ٠ كلذ ىف لاطأو اهيف مهل ليمال اوماد ام مهل

 هنم بلطت الو لمعلا ىف هلل صلخاو ةقيرطلا هذه ىخأ اي رذحاف : لاق مث

 سفنلا ناش نم نآل كاوهو كسفن دبع ال كبر دبع نكو هتمدخل كليهات ريغ ةمارك

 اهربكتو سفنلا ةبحن كردي ال قحلاو اهنج ىلع اهب ربكتتل تاقنملا هذهل ةبحملا

 امو مكايتجا وه ةنمو الضف هنم هب ىلآعت :كردي امغإو ءايلوأالا بتارم ىلع اهمصلتو
 ميهاربإ انيبأ ةلمامو هل : تلقف ميهاربإ مكيبأ ةلم جرح نم نهدلا ىف مكيلع لعج

 الو ىركذ ىف عوشخب سحأ ال ىنإ تلقف نيملاعلا بر هلل ضيوفتلاو ميلستلا : لاقف

 : لاقف مايالا هذه هزيغ

 انأو هل تلقف ًامئاد ًادبع نوكتل كلاح كانع رتس ثيح كب ةمحر هللا نم اذه
 هللا دنع بوبغتاو ةريثك هتافآ ناحتمالا نكل كلدك وه : لاقف ًامئاد دبع هللا دمحب

 ىطعأ نم لك نال ءاقبلا راد ىف هل هيطعيل ةرخآلا ىلإ هب هدعو ام عيمج هل رخدا نم

 ةراسخب ايندلا نم جرخو هفام سآر صقن رادلا هذله ىف سوفنلا تابوبحم نم ًائيش

 نع لومحم كلف سفنلل ليم ريغ نم ءادتبا ًائيش ىلاغت قحلا هيطعي نأ الإ مهنلا
 ٠ لام سار هب ضقني ال ىلاعت هللا ءاش نإ هبحاص

 دب الو هعم مسلا نإف سفنلا هفلات ءىش ىلإ ليمت نأ كايإ مث كايإ : لاق مث
 امهيلع ءاوحو مدال ىلاعت هلوق ىلإ رظناو سفنلا الإ هل نيعم الو نيعم نم مسلا ذوفنل
 هميلعت لاح اهب مالسلا هيلع مدآ ملع عم « ةرجشلا هذه ابرقت الو جل مالسلا
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 نم هلكال ًابيص ناك نم نيبو هنيب فلأ هردقو هئاضق ذوفن ىلاعت هللا دارأ املف ءامسالا

 لق لاقف تنأ الإ هملعي ال اذه نم ملع ىلع ىنإ هل تلقف ءاوح الإ تسيلو ةرجشلا
 ىتلا ءامسالا نال ةرجشلا نم لكالا ىف هل نذإ ءانسالا مدأل ىلاعت قحلا ميلعت تلقف

 ءىش لك هملع ثيدحلا ىفو تاينوك ءامسأ اهلك ىهو ءاصحإلا اهغلبي ال اهملع
 : نيو ةيستلار ةعصتلا حا هيلي ع

 نال ةنجلاب ةقئال ءامسالا هذه تسيلو امهنع هللا يضر سابع نبا مالك نم كلذ نإ

 ممهلاب نيوكت راد اهنال ام ةجاح هب ىعدتسي مسا ىلإ اهيف دحأ رقتفي ال ةنجلا
 لحم ةنجلاق نوكيف نك ءىشلل مهدحا لوقي نأ اهلهأ ىطعأ ىلاعت هللا نال سافنالاو
 تلاق امب هملع عم اذه رثالا ةمودعم ءامسالا كلت اندنع تيقبف راقتفالا ال ىنغلا
 قيلي ال امم كلذ ريغو عزانتلاو فالخلاو ءامدلا كففس نم هتيرذ قحو هقح ىف ةكئالملا

 نم لك كلذ ملعي ءادتبا اهيف دولخلل الو ةنجلل قلخي مل هنأب ًاضيا هملع عمو ةنجلاب
 رادل ةنجلا نم هجورخ نم دب ال هنأ ملعي مالسلا هيلع مدآ ناكف ةيصاخلاب ةنجلا لخد

 لمكي ال دبعلا نأ ًاضيا ملعي ناكو فيلاكتلا لجالو هينب عيمجل لسانتلا لجل ايندلا

 ةدايس رهظت ال هنأ عم هقلخ كلذلو لذلاو راقتفالاب الإ هفرش هب ىذلا ةيدوبعلا ماقم ىف

 اهيف نكي مل كلذلو كلذ ىبأي ةنجلا كلفو راسكنالاو لذلا وه هراهظاب الإ هبر

 ىف هعالطاب ملعي ًاضيأ ناكو ىنغو زع راد ىه امإ ايندلا ىف وه امهدحأ فيلكت
 ملاع ىف كلذ قحلا هارآ امك هنم هتروص ىلع قلخ راهظإ نم دب ال هنأ ظوفحملا حولا
 نمو قائيملا ذخا لجال هرهظ نم مهجرختسا نيحرذلا

 هتفالخ ترائتسا ىذلا مالسلا هيلع دواد رون كانه ىارو هنت دمحم ةبتر ملع كانه

 نم سيل هنأ ًاضيأ ملعي ناكو هل اماركا بهو ام هرمع نم هبهو كانهو ىرخأ هتدايزب
 رداب كلذلف رمآلا رهاظ ىف هيلع ماقت ةجح ريغب دبع هراوج نم جرخي نأ ميركلا ناش
 زيمتيو قلطملا لامكلاب قحلا زيمتيل ةرجشلا نم هلكاب ةجحلا ةماقا ىلإ مالسلا هيلع مدآ

 املف درو امبسح ةنجلا ىف هدوهش ةرضحح ىف ناك كلذ لكو لذلاو راقتفالاب ديعلا
 مهرهظيس موق ىلع ةفيلحخل هنأ ءامسالا هتفرعم نم ملعو قئاقحلا هذه هدنع تضراعت

 نم نييبنلا ىلإ كلذ لصويل اهملع ىتلا ءامسالا كلت رس مهعدويل هنم ىلاعت هللا
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 قحلا هلعج امئيح هب رما ام لعف ىلإ لوزنلاب هبر نم هل نذإلا روهظ اعقوتم ىقب هتيرذ

 هل ةركذم ةنجلا ىف اهنم لكا ىتلا ةرجشلا هذه هل ىلاعت هللا لعجو ضرآلا ىف ةفيلخ
 لكالا نإف هبر نم هل ةمححر ةرجشلا تناكف بيرقتلا ماقم ىسني ال ىتح ةنجلا بئاجعب

 لهأ الإ لاصرلا ماّمم فرعي الو اهيلإ قاتشا الو اهيلإ تفتلا ام ةنجلا ريغ ىف ناك ول

 لحم ىلإ لزني ال هنأ هملعل ةرجشلا نم لكلا مالسلا هيلبع مدآ لججعتسا كلذلف رجهلا

 ىلع هدعاسو ىلاعت هللا ةرضح ىف هيف عفو ءىشب ةجحلا هيلع تميقأ نإ الإ هتفالخ
 الو بذكي ادحا نأ نظت ال ةجذاس ةيفاص مهبولق ءايبنالا نإف هبفق ةجاذس كلذ

 ىلبي ال كلمو دفنخلا ةرجش ىلع كلدا له هلاق نم قدص كلذلف ابذاك هللاب فلحي
 هل عقو ناك ىذلا ىهنلا ذئنيح ىسنيو ةصاقخلا هبر ةرضح نم هجورخ مدع ىلع اصرح

 ةرجشلا نم هلكاب بلطو هيف هبر رادقأ ذيفنن رس هل فشكناو ةرجشلا نم هلكأ ىف
 ىلاعت هفصو كلذلف حيرص نذإ ريغب لكالاب هلاجعتسا ةيصعم تناكف هبر دنع حدملا

 كلذ ىلاعت حلا ىلوته نأ نود اهيلع نوكي ةلاح هسفنل راتخا ثيح لوهج مولظ هنأب
 ىضر خيشلا لاقف الوجع ناسنإلا ناكو : لاقو لجع نم ناسنإلا قلخ : لاق كلذلو

 ىسوم مدآ جحو هل رذع ةماقإو مالسلا هيلع مدأل ديهات هبفو حيلم مالك اذه: هنع هللا

 ٠ ملعا ىلاعت هللاو

 ليللا نم ريخلا ثلثلا ىف ىلاعت قحلا لوزن ىنعم نع : هنع هللا يضر هتلأسو
 كلذ لقب نيب ةرجاخ لرهملاو يبلع عقب وع دعا هللا شر. اقف هز ابك
 ىف تيار هل تلفف كاردإ الو ةيفيك ريغ نم ىلجتلا كلذ ةكردم ةيفاصلا بولقلاو
 نال : لاق هيلع ىلاعت هيلجتو لماكلا بلق ءامسالا هذه نم دارملا نأ لمكلا ضعب مالك

 الو هضرأ الو هؤامم هعست ال ىلاعت قحلاو ءامسلا ةطاحإك ءىش لكب طيحم لماكلا

 ىري الف دوهشلا ال ناميإلا ةينابطقلا ةبترمو درو امك نمؤملا هدبع بلق هعسوو هشرع

 هنع ربعي الف اكيش درف دهش اذإ هنع هللا ىضر : لاقف ٠ ىهتنا ةرخآلا رادلا ىف الإ قحلا

 ٠ ملعأ ىلاعت هللو لصوي دوهشلا ىف تمصلاو لصفي ريبعتلا نال ءىشب

 ىلإ تفتلت ال : لاقف ةلفغلا نم ىه له مونلا ةرثك نع : هنمع هللا ىضر هعلأسو
 امو كرشأ ىلاعت قحلا عم بابسألا عم فقو نم 'نإف طقف ةبسنلا ردقب الإ كلذ لثم
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 سايي الو حلصلا عقي ةحن ىفو تنأ ال وه ديري فيك كبر عم نك ساب كلذ ىف كيلع
 ةرثكف : هل تلقف نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نماي الو نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم

 ىف ناك نإو ريثك ريخو ددمف ةعفنم ىف ركف ىف كلذ ناك نإ : لاقف قلقلاو رهسلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو عفتري ىنح نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا هعزوي لزني ءالب رهف ةلفغ
 دوهش ةيآوه لامف ملع وأ دوهش ةبآ وه له رمقلا نع : هنع هللا ىضر.هتلأسو

 ملع ةيآ سمشلا اذإف :هل تلقف ملاعلا ىف اهنايرسو ةيدحالا روهظ ىلع هتلالدل
 . ملعأ هللاو معن : لاقف اهرثكتب اهتطاحإو ةينادحولا روهظ ىلع اهئلالدل

 : هنع هللا ىضر ؛ لاقف اليل قبتعلا تيبلاب فاوطلا نع : هنع هللا ىضو هتلأسو

 نإ : تلققف تجدجح اذإ اليل ىدلو اب فوطت نأ كايإف هنم هللاب ذرعأو كلذ ىل عقي مل

 ىوتسي لهو نوروذغم مهنآل كلذ نم ساب مهيلع سيل لاقف اليل نوفوطي سانلا رثكأ
 ٠ ملعأ هللاو نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا

 هيف لاحلا ام رشحملا موي ىهلإلا ىلجتلا ىف دوهشلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 دوهش قحمي دوهشلا نال كلذ بحأ ىنإ هل : تلقف ناحتماو ءالبو رهق وه : لاقف

 ركذ الإ وه نإ نوبهذت نياف ناحتمالاو ءالبلاو رهقلا اهرايغالل قحاوملا : لاقف رايغالا

 ٠ نيملاعلل

 ناسنإلل نانونكي له خزربلا ىف كاردإلاو غولبلا نع : هدع هللا ىضر هتلأسو
 رشحيو هلمعو هملع بسحب هكاردإو ناسنإ لك غولب امنإ ال لاقف انه لاحلاك نيمزال
 . ملعأ ىلاعت هللاو هيلغ تام ام ىلع

 كلذ نطاب ىف له ناسنإلا حدم اهبف ىتلا تايآلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ٠ صلاخ حدم وه مأ مذلا نم ءىش حدملا
 اذ حدملا هل صلخ ول هنإف صلاخ حدم ناسنإلل حصي ال هنع هللا ىضر لاقف

 اذإ ناسنإلل : لرقي ىلاعت قحلا ناسل ناكف ىلاعت هللا دنع ادبأ ةجح هيلع تميقأ امل

 تنك ةنإن بنسولا كلذل تلاجم تتار هب كتفنمو اي تنفتح ثنا لك حدف

 ًاقفاوم تنك نإو كلذل نوكرلاو كايإف حدم ةروص ىف خيبوتلاك كل ىحدمف افلاخم
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 تومت كنأ تيعالا نإف ال ما كلذ ىلع ترومت كنأ ملع ىلع تنا لهف هب كتفصو امل

 ىلع تنك نإو نورسانلا موقلا الإ هلل ركم نماي :الؤ هللا ركَم تنما دقف كلذ ىلع

 نم سايب الو ىتمحر نم سايلل كسفن تضرع دقف كلذ ىلع تومت كنأ نم لهج
 ٠ نورفاكلا موقلا الإ هللا حور

 تحدم حدم لك : لوقي هنع هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ ىديس تعمس دقو
 حدم هنطابف ارهاظ هب تفصو مذ لكو فيوختو مذ نطابلا ىفو حدم رهاظلا ىف وهف هن
 ةالصلا مهيلع ةكئالملاو لسرلاو ءايبنالا قح ىف الإ همالك ىف هللا ةمكح اذكه ءاجرو

 ٠ ملعأ هللاو مهفاف ةمصعلا ملاع نم مهنوكل مالملاو

 له 4 هليلخ نيد ىلع ءرملا رشحي ظ هنَع هلوق نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 كليلخ نكي الف فوخلاو هالبلا عفو انه نمو معن لاقف قالطإلاو مومعلا ىلع هيف رمالا
 ٠ ىلاعت هللا دنع ةديمح هفاصوأ تناك نم الإ

 ةقادص مهنيبو اننيب نيذلا سانلا ةمعطأ نم لكالا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 كلذ ىلعو هماعط يف لحلا تملع اذإ الإ اقيدص اولو ائيش دحال لكأت ال : لاقف

 وأ مكئابا تويب وأ مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو 8# : ىلاعت هلوق لمحب

 هّللاو مهماعط ىف لحلاب قالطإلا اذه ديقيف ةيآلا « مكناوخأ تويب وأ مكتاهمأ تويب
 . ملعأ

 مهروج نال ال : لاقف اوراج اذإ ةملظلا ىلع اوعدن له : هنع هللا ىضر هتلأسو

 هريغ ول هسقن ملظ ىتح ملظ ام هنإف مولظملا نع ردص امنإو ةلاصأ مهنع ردصي مل
 مكيلع درت مكلامعأ ىه امنإو نومكحت امل مكل نأ لامعالا بسحب نوطلسم ماكحلاو

 نإف هللا ىلإ ريصب مث هقلخب نم هب مقتني هضرأ ىف هللا لدع رئاجلا مكاحلا ثيدحلا ىفو
 ٠ ملعأ هللاو دودولا روفغلا وهو ديري امل لاعف كبرو هنم مقتنا ءاش نإو افع ءاش

 بسحب اروص تنوكتو تعقو اذإ ةدومحملا لاعفألا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 عجنري : لاقف ةمومذملا لاعفألا ىف لاحلاك نوكلا ىلع اهعفب عجري له اهلساع دادعتسا

 لامعألا عفن رثكأ ةمومذملا لامعالا ىف امك هلك نوكلا ىلع ةدومحملا لامعالا عمن
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 ءىش الإ اهررض نم لماعلا ىلع لصحي ال ةمومذملا فالخب اهلعاف ىلع عجري ةدومحملا
 ةصاخ «# مكنم اوملظ نيذلا نيبصت ال ةئنتف اوقتاو 8 : ىلاعت هلوق ثركذتف ريسي

 ءالبلا نوك ىف ةمكحلا ام : هل تلقو ةعيرشلا ءاملع ضعب كلذ نع تلأام تنك دقو

 ىتلا ةمحرلا ةعسل ىهلإلا بانجلاب قثاللا وه كلذ نال : لاقف ةصتخم ةمحرلاو اماع

 رصبلا حمل ىف لوزنلا ةلاح كله طقف لماعلا ىلع لزن ول ءالبلا نأل ءىش لك تعسو

 ددعلا ىف مهعم ةعاطلا لهل ةبسن ال نوضصاعلا قلخلا نآل بهذي نوكلا مظعم ناكف
 كلذل رمتسيل نينمؤملا مومع ىلع ءالبلا كلذ عيزون ىلاعت هللا ةمحر نم ناكف

 ةرخآلا ىلإ بهذل قبت مل ولو بوتي ىتح هحور ىقبتو ةبوتلا باب حتف صخشلا

 هتمظع راهظإو هتدارإ ذيفنت لحم مهنآل نيباوتلا هدابع نم بحي ىلاعت قحلاو ةبوتالب
 نمحرلاك ماقتنالل ةبجوملاو ةمحرلل ةبجوملا ءامسألا لباقت رس نم اذهو هتمحر مومعو

 ٠ ىهتنا ماقتنالا ديدش عم روغغلاو رابجلا عم

 رخآ اهجو انه نأ الإ كلذك رمالاو : لاق خيشلا ىلع باوجلا اذه تضرع املف

 ىلع رمالا لقثَو لمعي مل نمع كلذ ىلاعت قحلا ففخ ٠ اماع لزن اذإ ءالجلا نأ وهو

 هللا ءاش ثيح ىلإ ةدحاو ةرم ءاقشلا دب هب بهذي وأ هبكترم وه امه عجريل لمع نم
 دوجولا ىف نم عيمج ىلإ نسحا دقف اخلاص لمع نم اذإف هل تلقف ةيفاعلا هلا لاسن

 ٠ ملعأ هللاو متعن : لاقف قلخلا عيمج ىلع ايس لمع نمو قلخلا نم
 ملو ًافيثك ناك مل خزربلا ىف نوكي ىذلا رونلا نع : هنع هلا ىضر هتلأسو

 فيلكتلا زاذ ىف حراوجلا لامعا رون هنال اقيثك ناك امنإ لاقف راونالا هذهك افافش نكي

 ريصت ةملظلا ناوه رخآ اهجو لمتحيو : هل تلقف ةفاثكلا ملاع نم ايندلاو حراوجلاو
 هلو حيحص وه : لاقف افافش خزربلا رون نكي مل كلذلف امهنيابتل فئاثك راونالا

 ىلوو ىبن نم هديري نمب خزربلا ىف عامتجالا دحأ لكل عقي لهف هل تلقف ملعأ ىلاعت

 نكل همومعل رانلاو ةنجلا ريغو ايندلا ريغ وه سيلو وه ثيح نم قلطم خزربلا لاقف
 ىذلا قلطملا خزربلا وه اذهف تالوقعملاو تاسوسحملا نيب ازجاح تريص بجحلا
 هددعتمف خزاربلا امأو ىرخأو ايند كلذك رمالا لازي الو تانئاكلا روص هيف تحتفنا

 ىف ةنوجسم ىهو الحمال امكح ةددعتم خزاربلل ىف رهاظملاو ةيناسنإلا رهاظملا ددعتب
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 اهلمعو اهتطاحإو اهقوذو اهملعو اهقيضو اهخزارب ةعسو اهلامعأ بسحب اهخزارب

 خزارملاو هيف هنم رغصأ وه نم جردنا ًاعساو ناك نم لكف اهلوسر قالخا نم اهبرقو
 هعبت نم لكل كراشم ىبن لكف مهلامكو ءايبنالا بتارم بسحب اذه ةعساو ةيوبنلا

 ةحلاصلا لامعالا نم باستكالا عاطقنال مهعابثا دنع ةمئاق بجحلا نكلو هخزرب ىف

 انه رمالاك كلانه رمالا نإف ءاشي ام لعفيو هديق ءاش نمو هقلطأ هللا ءاش نمف مهنع

 ٠ مهقاف انه ىتلا ةروصلا ريغ ىلع هنأ الإ

 خيشلاك مهتكردأ نيذلا خياشملا ىعابتا لضفالا له : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ىف مهبارضأو ىنوشلا نيدلا رون خيشلاو ىحراجلا دوعسلا ىبأ خيشلاو ىفصرملا ىلع
 هللا ىضر باجاف ةفرحلا لمع لضفالا مأ ةفرح لمع ريغ نم هب هللا حتفي امم لكألا
 لاعفآلاو لاوقآلا نم باستكالاو لامعالا نأ هنايبو هل ةرجأ ال هل لمع ال نم : هنع

 لاوحالا كلت بسحب رثألل ةبجومو كلقلل ةريدم ملاعلا رئاس نم ةدومحملا سافنألاو

 بسحب ناسنإ لك ىلع تلزنتو راثآلا ترهظ اذإف مهنع ترهظ نم تاين بسحبو
 كلفلل اتارود عرسأ هلعف ناك لمكاو نقتآ هلعف ناك نم لكف لاوحالا كلت نم هتبتر

 اكرات ناك نمو رثكأ هل تانسحلا قعاضت ناك لمكاو نقتآ هلمع ناك نم لكو

 مل هنوكل دادمالا نم ءىش.هل لصحي ملو هريغ بيصنب كلفلا راد الصأ بابمالل

 هتءاربل لمع الب ءاطعلا ىف هنيبو اننيب ةبسن ال ىلاعت قحلا نأ مولعمو ائيش لمعي
 انل انه عجار رمآلا امنإو انم ءىش هب لصتب وأ انل ءىش هنم لصفني نأ نع ىلاعت

 هيلع رضخلا ىلع ىسوم بتع انه نمو ديمحلا ىنغلا وهو انلامعأ بسحب
 داراف بسك ال بهو ةلاسرلاو رمآلا اذهب هملعل ةرجأ ريغب رادجلا ماقا نين مالسلا
 ةبترم ىهو بهولاو بسكلا ىتبترم نيب ىسومل عمجي نأ مالسلا هيلع رضنلا
 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو باطقالاو لمكلا

 : لاقف ًائيش ديفت له دارفالا نم لمكلا ةبحاصم نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ةلوهجم ةلاصألاب مهنم ةدافإلاف عفتني مل الإو مهب عفتنا ديرملل مهماقم نم اولزنن نإ

 قحلل ىع اعإو هل تسيل اهيف ىلاعت.قحلا هماقأ ىتلا لماكلا ةبتر نأ كلذ حاضيإو

 عقدي الو عفشي الو عفني ال وهف هديس لاعفا نم ءىش ىلع ضرتعي ال دبع لماكلاو
 فر



 ىلع امئاد ىلاعت هلل عم هنأ هناش نم كلذب هل ىباو صاخ نذإب الإ عنمب الو ىطعي الو
 بحاصلا ىلإ ليملا ىضتقت ةبحاصملاو تابثإلاو وحلا ملاع ىلإ هرظنل فودلا ردق
 نمف لماكلا قح ىف عنتم امهالكو ىفن وأ تابثال نوكي نأ اما ولخي ال ليملاو ةرورض
 هل ةبسن الو ةيبسن ةفاضإ كلذ امنإو هرخآ ىلاعت قحلا هرخآ نمو همدق ىلاعت قحلا همدق
 : لاقف لعفي له ريخاتو ميدقتب مدقت امك هل نذإلا عقو اذإف :.هل تلف ةفاضإلا ىف

 اذإف ملظلا فئاظو ىف هماقأ ولو ميلستلاو اضرلاب هديس رمأ لاغتما هناش نم دبعلا معن
 كلذ ريصيو ةيالولا كلت بدا هملعو هدعام ةيالو ىف دحأ ةدعاسمب ىلاعت قحلا هرمأ
 لماكلا ثري نأ ىلع ردقي دحا لك ام نال طقف هنم هب ققحت ام ردقب هل اذيملن ىلوتملا

 ةزعو : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىلوبنملا ميهارب, ىديس ناك دقو هبتارم عيمج ىف
 ٠ ملعأ ىلاعت هلو اهب مايقلا نع اوزجعيو الجر نوعبس ىفئاظو نمستقيل ىبر

 هنوك ثيح نم نيدض نوب اعمج هيف نإف فيلكتلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 عمجلل ةلباق اقلطم ةيهولالا : هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف رمالا فيكف لعاف ريغ العاف

 هريغ نم مقئنملا مساب ىلوأ ةيهولألا تسيلو مقتنملاب ىمستلا تلبق اهنإف نهدض نيب

 رومام كنإف لعفا ىدبع اي لوقي هنأك ءىش لعفب انرمأ اذإ ىلاعت قحلاف ءامسألا نم
 ديرأ امل لاعفلا انأآو ثدحم مودعم ثنأو ىل لعفلا نآل لعاف كنأ ىرت الو دوجوم

 كنأ تيار نإف كبر كلو كيف ىلعف نعو كنع ىنغ ىنال كل كلعفو ىل كلعفب
 ام لك لعفاو ىنرذحاف دحاج رفاك تناق : تلعف كنإ رت مل نإب تكرشأ دقف تلعف

 فيلكتلا ةيسن ردقي الإ ارمأ الو العف كسفنل بسنت الو يل لعفلا دهشاو هب كترمأ
 ٠ مللعأ ىلاعت هللاو ميلعلا قالخلا انأو حيبقلا نم رفغتستو نسحلا ىلع ركشتل

 ةديقملا وا ةقلطلل ظافلال اب , هِيَ ىبنلا نع ةالصلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 هللا دنع قلطم ةالصلا ىف هيلع دمتعي ىذلا قالطإلا لهو ىلصملا تح ىف ىلوأ امهيأ
 ٠6 قلطم وأ هللا دنع ديقم هنم أربتن ىذلا ديبقتلا لهو ه : ىلاعت

 هقالطإ ىلإ كرظن .ثيح نم ءىش ىف كسفن لعمتست ال ٠ هنع هللا ىضر لاقف
 ناب انملع عم ٠ ٠ قالطإلا هتياق دبيقتلا نأ امك دييقنلا هتياغ قالطإلا نإف هدييقتو
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 اهتافصب اهئانغتسال قالطإلاب اهل انفقصو ىلإ ةرقتفم ريغ كلدب .ةفوصوملا لاوقالا

 قئاقح ىلع انل عالطا ال نحنو اهريغ نع هب زيمعت ًادح اهل قحلا اهلعج ىتلا ةيتاذلا
 دحال نكميب فيكو هريغل وأ كلذل ةيضتقملا تافصلا نم هقحتست ام فرعنل تاوذلا

 ىلع مكحن فيك مأ ىهلإلا بانجلاب صيصخ كلذو دوجولاب همايقو مدعلا داجيإ
 ىلع ةالصلا ىف لوقن كلذك دحاو رهوج ىف نينامز اهئاقبب ضارعأ ىه ىتلا تافصلا
 ام ددع دمحم انديس ىلع لص مهللا هَ ىبنلا ىلع ىلصملا لاق اذإف . هّنكَف ىبنلا
 ددعلاو ظفللا اذه قرغتسا دقف هللا ملع ىف نئاك وه ام ددعو نوكي ام ددعو ناك
 ةفاضملا تاليحتسملا اذكو هماسقأب قلطملا نمزلا اضيأ قرغتساو ىنعمو ًاسح دودعملاو

 ملاع ىأ ىلعف ىرخأ ةرم ٠ هتك ىبنلا ىلع ةالصلا ىلصملا ررك اذإف ملعلاو ةردقلا ىلإ
 هقيضل لومشلاو مومعلا اذه ىلصملا ةبتر واست مل اذإو قلطملا قارغتسالا عم عفي
 ةروص ىلع الإ نوكت ال اهلك لامعألاو قالطإ هنع رهظي فيكف هدييقتو هرصحو
 لمع لماع نم رهظي ال هنأ ملع هققحتو كلذ ملع نمف هيبا رس دلولا : هنوف لاق اهلماع

 كلذ ىف هدادعتسا بسحي الإ فاصوألا نم فصو االو ةءارق الو ةالص الو لوق الو

 ًاقلطم ظفللا كلذ ناك ءاوم ًادييقتو اقالطإ ديحوتلا ىف هتبتر ةقيقح بسحبو تقولا
 كبر كرما ًاضحم ًادبع نوكتل هيلع ىلصت نأ هللا كرمأ امك كيبن ىلع لصو اديقم وأ

 هللاو ةيبلقلاو ةيندبلا كتدابع عيمج ىف كلعف نكيلف كلذكو هرمأ تلثتماف رمأب
 ش . ملعأ ىلاعت

 نم ةلآ ريغب حصه له نآرقلا ىف ربدتلاو ركفتلا نع : هدع هللا ىضر هتلأسو
 ٠ نامزلا ءاهقف دنع رمآلا ره امك ملعلا

 ءىش لك اهدحب ةعطاق اهلعج» ىتلا قحلا ةكآ وه لقعلا : هنع هللا ىضر لاقف

 لصا ةمعطلا حالصإو هلك كلذ ءاعو بلقلاو لقعلا تافص نم ةفص ربدتلاو ركفتلاو
 ةروص ىلع ٠ هيف ام رهظ توقابو رولبو جاجزك افافش ناك اذإ ءانإلا نإف هريغو كلذ
 ديدحلاو بشخلاك افيثك ءانإلا ناك اذإو كلذ ريغو هعيبرتو هترادتساو هنولو ءانالا

 ام مهبولق ىلع نار لبالك ةقيقح هل فرعي الو نولالو ةروص هيف امل رهظي مل راخفلاو
 ةأشنلا هذه تيغنت مل ام هثكم مادرشلاو ريخلا اهيف عبط اذإ ةلآلا هذهو نوبسكي اوناكأ
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 روصلل ناعبات ةطاحإلاو ةردقلا نأل الصأ نكمم ريغ اذهو كلذ. ريغو اهعبطو اهلصأ نم

 نيتضبقلا رسب ققحتي.انه نمو هفرعي مل هدهشي مل نم رس اذهو هدعب الإ اهنيوكت لبق
 ٠ كلذ ىف لاطأو هب دوعوملا لجالا ءاضقنا دعب

 ام ناك هتقيفح ئه ىتلا ةروصلاب اققحتم بلقلا ناك امفيكف ةلمجلابو لاق مث

 هيلع موكحم هنأ امك اهئافضو حورلاو بلقلا ىلع بلقلل ًامئاد مكحلاف كلذك هيف
 اذإ ةغضم دسبللا ىف نإ . هت هلوق كلذ ىلإ راشأ دقو اهداسفو ةمعطلا حالصأ

 فيك لماتف بلقلا ىهو الآ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص

 ناك حلص اذإ بلقلاف هانركذ ام فرعت عومجمل رصح يضتقت ىتلا لك ةظفلب هيق ىتأ
 هلك اش ام الإ تيبلا لبقي الف ىوهلاو ناطيشلا تيب ناك دسف اذإو كللاو هللا تيب

 نأ امكو قحلا ةفرعمل ءاعو بلقلا كلذكق ىتاقملل ءاعو فرحالا نأ امكو مهفاف

 اهب لصحي ةلآ انل سيل هنأ ملعف هيف ام دسف هتفص وأ هتروص .ضعب ريغت اذإ فرحلا
 حصي ال هنآ امك ادبا ملع ليصحت نكمي ال كلذ ريغبو لقعلا الإ نوكلابو هللاب ملعلا

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو هبحت امب زفن هيف لمأتو مهفاف باب ريغ نم تيبلا لوخد

 دجوت نأ لبق بلقلا ىف اهداجيإ دنع مولعلا ةذل نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 هنع هللا ىضر لاقق ال مأ سفنلا ىف ف رمالاك هسح نع ناسنإلل ةينفغم ىه له سفنلا ىف

 ملاع : هل تلقف هنمو هنع رهظ امو هسفن عسي ال فيكف قحلا عسو بلقلا ناك اذإ :

 الامك قرتفت الا نيعل عم رئاد مكحلاو نيعلا وه ىذلا ةداهشلا ملاع نم عسوأ بيغلا
 ىلع ةضافإلا ىف مدكحلا امف : هل تلقف هته هللا لوسر دمحم هألا الإ هلإ ال قرتفت

 مدعو اهدييقت مكحب وأ لوآلا اهملاع نم اهبرقو اهدادعتسا مكحب : لاقف سفنلا

 الب قرف : لاقف قرفلا نم دبالف : هل تلقف لوألا اهملاع نم اهدعبو هفعضو اهدادعتسا

 .. مهفاف كتين نيع امهو تنأ تنأو كسفنل كبلق باطخك قرف

 ىف ةميقتسم ىه لهر كفلا نع ٍةدلوتملا مولعلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 هباهذب بهذي تقولا ملعو تيقولا كلذ ىف مكحلا : هنع هللا ىضر لاقف ال مأ اهسفن

 ناك اًدإَركفعب ركفلا لاك اذإ اذه : هل تلقي يلمحاو ل كج دن هدو ايامدلا
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 هللاو هدارم تمهفف هطرشب ىل : لاقف ماهلا كلافف تقولا تف بلقلا ىف عقو نع زكفلا
 . ٠ ملعأ

 حص فيك اهل كاردإلاو سفنلا حول ىف مولعلا ءاقب نع : هدع هللا ىضر هتلأسو
 ءاقيو ةفص ملعلا : هنع هللا ىضر لاقف بلقلا ىلع ةضايفلا مولعلا تادراو ةرثك عم

 ةلاح اسافنأو الاوقاو الامعا اهنع ترهظ ىتلا ةررتنعلا ىف اهظفح لجال وه امإ] مونعلا
 . ملعا هللاو قلطملا بلقلا رون وه ىذلا ءاغصلاب وه امنإ اهل كردملاو اهدوجو

 دق لهبتاو اباجح نوكي دق ملعلا مهلوق ىنعم نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 ال ىرخا عم ةفضلاوةغص هيلإ كلوكو ةفص ملعلا : هنع هللا ىضر لاقف املع نركي

 كلذف املع نوركي دق لهجلا مهلوق امأو ىثنألا عم ىثنالا ىف مكحلاك ةجيتن بجوت
 سفنلا ةفرعم نع زجعلا اومس امك املع نوكي دق ةريحلا ىف زجعلا نإف ةزيحلا دنع
 اباجح ملعلا ناك امثإ هصن ام نيدلا ىيحم خيشلا مالك ىف تيارو : تلق اهب املع
 ال هملع شقلخ هبحاصو هيحاض ىلع ةبترلا مدقتم امئاد هنأل تاذلا ةفرعم نع ىنعي

 فرع امف ثلذلا ةفرعم نم عنام هبحاص ىلع باجح امئاد وهف اديأ همدقتي نأ هنكمي
 : . ملعأ ىلاعت هللاو ىهتنا هبحاص ال ملعلا الإ تاذلا نع

 : لاقف هريغ ىف ركفتلاك وه له نآرقلا ىف ركفنلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 . ملعا هللاو كلذ ىلع ىنفدزي ملو هنيلو عوطقملا ةبالصو عطقلا ىف ةلآلا ةوق بسحب وه
 نأ عم هرضي هنم لمكأ وه نملو هعفني ىدتبملل ركفتلا ناك ملف هل ؛ تلقف

 ٠ كلذ نم دضلاب مهريغو نيكلسملا دنع كلذ ىف لاحلا

 اهتافص فلآت ةنطابلا ىناعملا نم امهريغو سفنلاو بلقلا : هنع هللا ىضر لاقف

 املع دلوي ركفتلا عم لايخلاو الايخ دلوي مهولاو امهو تدلو ركفتلا تفلا اذإو
 سيلف لماكلا امأو هل مسق ام ةياغ ىلإ هنمهب ىقرتهي ديرملا لازي الف انيقي دلوي ملعلاو
 الو ملعب الو دهاشي ال ام مولعلا نم درفلا نمزلا ىف كردي لب هانركذ اميف كلذك
 هتيدوبع نع هلغشي هيلإ هتافتلا نإف كلذ ىلإ هل تافتلا ال هنأ عم رصحي الو فصوي

 تقولا كلذ ىف هنم داري امع هسفن تافصب لغتشي نأ لقاعب قيلي الو اهل قلخ ىتلا

 افي



 لصاحلا ليصحتو هل ةفص وه امنإ رارسالاو فراعملا نم هل رهظ ام ميمج نأ ملعي هنال

 دتع هسفن لمعتسا نم لقاعلا : هنع هلا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ ىديس مالك نمو توف
 ىلإ اهعفد امثإو ًانطاب اهب لمعلل ةدارم ىهو الإ ترهظ ام اهنإف اهب قيلي امهف هالوم
 ٠ كلذ ىف لاطاو دادعتسالا ةوق رهاظلا

 كلذ رثؤي له مهتلا عضاوم ىف صخخشلا لوخد نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 ٠ لماكلا ىف

 هسفن كلم نم لكو هعابتآ فلتأ كلذ لعف نمو ممن : هنع هللا ىضر لاقف .

 مقس بجوت مهتلا عضاوم نإف ملآلا دوجو نم فاخي ام رثكأ مهنلا عضاوم نم فاخ
 فالخب نوريثك هؤابطأ ندبلا مقسو ندبلا مقس ةدسافلا ةيدغالا بجوت امك بلقلا

 ولو كيلع مكحت اهنإف مهتلا نطاومو ىخأ اي كايإف نوليلق هءابطأ نإف بلقلا مقسم
 اهريونتب ةنكمالاو ةملظلا ىلع اهرحو اهئايضب سمشلا مكحت امك ًاثيرب تنك
 ٠ ةرارحلاو رونلا نم نايري امهو اهترارحو

 ىبجي انمآ امرح مهل نكمن مل وأ ظ : ىلاعت هلوق نع : هنع هللا ىضر هتلآسو
 اذه لخد نم لكل وأ ديقم قزرلا اذه له , « اندل نم اقزر ءىش لك تارمث هيلإ

 تيبلا ثويبلا لمكاو مارحلادلبلا دالبلا لمكا نآ ملعأ : هنع هللا ىضر لاقف
 عرفتتو هبلق ريظن تيبلاو هدسج ريظن دلبلاف بطقلا رصع لك ىف قلخلا لمكأو مارحلا
 نال دلبلا اذهب اصوصخمم اذه ناك امنإو تادادعتسالا بسحب قلخلل هنع دادمالا

 ةدالو كانه دلويف هتاعيسو هتانسح نع هدرمت دعب الإ دحا بلق ىلع لزنت ال دادمألا

 ناسنإلا تانسحو همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخي هنإ ثيدحلا هيلإ راشأ امك ةيناث

 فقوملا هلحم تائيسلا نع ديرجتلا : هل تلقف سدقالا لحم كلذ ىلإ ةبسنلاب بونذ

 بتارملا بسحي وه : لاقف هلحم نوكي نيآ تانسحلا نع ديرجتلاف درو امك تافرعب
 معن : لاقف جاح لكل هنم دب ال كلذ لهف : هل تلقف ةالعملا باب ىف الإ كلذ رأ ملو

 دنع : لاقف سابللا نوكي ىتمف : هل تلقف افراع انكمتم ناك نم الإ كلذب رعشي الو
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 هنيع كلذب رقتف هتمآ ىلع هتمعن روهظو هتمارك ىلاعت قحلا هل رهظيل كلذو هنت هربف
 نيذلا سانلا ضعب نأ الإ معن : لاقف ادادعتسا ناك امنإ لوألا ديرجتلا اذإف : هل تلقف

 هاري الف ريخلا نم ايراع هدالب ىلإ عجريف ءىشب مهيلع حتفي ال دق كانه مهسوفن نوري

 ةمحرلاب هيلع ىلاعت قحلا فطعتي ىتح كلذك لازي الف هتقميف هلاح فرعألا ىلو
 حتفلاب هدالب ىلإ عجر نمف :؛ هل تلقف ةيفاعلا هللا لاسن اتوقمم مهضعب تام امبرو

 لوسر ةرضحب هل اياطعو تابه وه ذإ الوأ بلس كلذ دعب هل عقي له هتارمثو ىدمحملا
 هتبترب قيلي ال امهف عقب نيح هل ابيدات كلذ.لثم ىف بلسلا عقي دق : لاقف . هلع هلل

 لذلا ىف ذخاي نأ : لاقف اهدح امو : هل تلقف اهء.ح ةبوقعلا تغلب اذإ هل دوعي هنإ مث

 نم دحا ىلع هسفن ىري ريصي الو هتابرقو هتارربتو ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةنكسملاو
 ىلع مهسوفن مهتيؤرل .لادجلا لهأ لاقف ابلس سانلا رثكأ نمف : .هل تلقف نيملبسملا

 ءارققلا نم مهريغ نوذؤيو رشلاب مهناحتساو مهتجح ةحص مهاوعدو سانلا

 مهنإف نوفراعلا : لاقف احوتف سانلا لمكا نمف هل : تلقف نينمؤملا لمكو نيفراعلاو

 قلخلا رقحأ مهسوفنت اوأرو مهسرقن اومضه مهمولع ترثكو مهفراعم تلع املك
 ىطعتو تاذ نم ذخؤت تافصلاو تافص فراعملاو مولعلا نا مهملعل كلذو نيعمجأ

 لهف : هل تلقف ىلاعت قحلا نود ةفرعم الو ملع ىلع مهل دامتعا الف ىرخأ تاذل

 .لاقي امك ماودلا ىلع ةكمب بطقلا

 سانلا فوطي امك هعسو ىذلا قحلاب فاوط بلعقلا بلق : هدع هللا ىضر لاقف

 تيبلا ىانلا ليقتسي امك ةهج لك نمو ةهج لك ىف قحلا هجو ىري وهف تيبلاب
 وهو قلخلا ىلع هضيفي ام عيمج ىلاعت قحلا نع قلتم هنال ةهجوو ةهج لك نم هنوريو
 الإ هريغ وأ رفسل هدسجب لقتني ال لماكلا هل تلقف ىلاعت هللا هدارأ ثبح هدسجب

 كلذي هيلع مكحت ةينرلا: لاقف ةداعلا قرخ مكحب بطقلا لقتني فيكف سانلا لاثماك

 ٠ كلذ ملعاف ةبترلا وه لامكلا نإف هلامك ىف رثؤت الف لماك ىلع ةبترلا تمكح اذإو

 بابسالا ةيؤر نع ديرجتلا ىلع ىلاعن قحلل ةبقارملا نع: هنع هللا ىضر هتلأسو

 الو ديرجت ريغ نم تالاحلا عيمج ىف : ىلاعت قحلل ةبقارملا نم متأ ىه له ناوكالاو

 .؟ ةيؤر
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 هليخت ام الإ ببقار ام بقارملا نال .حصت ال انيع ىلاعت هلل ةبقارملا : هدع هللا ىضر لاقف

 .مهفاف هللاب ال هللا نم امب الإ سنأ وأ بقاوملا بقار امف كلذ نع هللا ىلاعتو . هسفن ىف
 ٠ كلذ ىف لاطأو

 ةطسازب دسجلا حالصا نع ًاشنت ىه ثيح نم ةبقارملا نأ ملعاو : لاق مث

 ةطساوب ةمغطلا حالصإ نأ امكو ةمعطلا حالصإ ةطساوب بلقلا حالصإ نأ امك بلقلا

 ىديس ناكو ةبقارملا نيع وه لكوتلا نإف ىلاعت هللا ىلع لكوتلا عم نوكلا ىف بسكلا
 دبعلا نمو ءادتبا هللا نم نوكت ىلاعت هلل ةبقارملا : لوقي هنع هللا ىضر .ىلويتملا ميهاربإ
 لقي ملو « اروكش ادبع نوكا الفآ ٠ هقَت هللا لوسر لاق كلذلو اباستكا ةياهنلا ىف
 تلقف امهنيب ريبك قرفو:روكش وه لمعلاب هقلخبتلو ركاش وه ملعلاب هققحتلف اركاش
 عم ديرجتلاو ملعلا ذافأ هنال لايخلا ملاع ىف الإ نوكي ال بابسالا ةيؤر نع ديرجتلاف هل

 ٠ لمعلا دافأ هنال ةداهشلا ملاع ىف الإ نوكي ال باستكالا

 لاقف قرف ىاف ريغ ال ملعلا ةروص روهظ وهامنإ لمعلاف هل تلقف ٠ معن : لاقف -

 نع زييمت تناو انآ : لافف نايب نم دبال هل : تلقف ءىش لك هللاب تملع امك هملعت :

 بولقلا قيطت الف ةرابعب هنع ربع اناسنإ نآولو هيف ةدئاف ال هل نايب ال ال نايبلاو نايبلا

 ٠ كلذ ىف لاطأو دوهشم الو فولام ريغ هنال كلذ كسمت

 بيغلا ملاع ىلإ نوكرلاو سوفنلا تافولام نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 نوكرلا نم رثكا تناك مل ةديقملاو ةقلطملا طئاسولاو بابسالا نم امهيفاامو ةداهشلاو

 هئامسأو هتاقص نركل : لاقف هسقن ىلإ ءىش لك نم انيلإ برقأ هنأ عم قحلا ىلإ

 اهريغ اهعم دجوي نأ اهنم ةريغ هحورو دوجوم لك ىوق اهنا اهئاذب اهسفنل تمكح

 نيبو ةيبوبرلاو ةيهولإلا نوب قرفلا ملعي انه نمو ةقيقح ريغلا وه مدعلاو قلطملا مدعلاب

 قرفلا ملعيو دسجلاو حورلا نيبو هتردقو برلا نيبو هتلذو دبعلا نيبو ثودحلاو مدقلا

 . ملعأ هللاو لاجرلا رباكا ديحخوت وه امك ءىش لك نيب

 بلسلا رثؤي امم رثكأ ّبلقلا ىف رثؤن له ةممطلا نع :هتع هللا ىضر هتلأسو
 ةلع ريغ نم نوكسو ةكرح لك ىف قحلا ىلإ بلقلا هجوت رهتسا اذإ هنأ الإ : معن لاقف
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 هل ديرأ نم بلق ىلع ضايف ددملاف ًاهجوتم دبعلا ماد امو دب الو دوجوم حتفلا بابف
 ٠ ١ لامكلا

 ءوس نم : لاقف دئاوعلا قرخ ىلإ سفنلا نوكر نع : هدع هللا ىضر هتلأسو
 اهب عجرتل الإ ةمعنلا كاطعأ ام ىلاعت هنإف اهب ممنملا نود ةمعنلا دبعلا فلاي نأ بدالا

 دبع هل ناك نمل الإ ابر نوكي ال قحلا نأ مولعمو اليفكو ابر كل نوكيل اليلذ دبع هبلإ
 نولدبتستأ كبر تلدبتسا ءىش ىأب رظناف همهردو هايند دبع وأ هسفن دبع وه امئإن
 ةلذلا مهيلع تبرضو متلاس ام مكل نإف ارصم اوطبها ريخ وه ىذلاب ىندأ وه ىذلا
 ٠ هللا نم بضغب اؤابو ةنكسملاو

 ةلمجلابو : لاق مث لالدتسالا ىف لاطاو نوملعي ال ثيح نم مهجر دتسنس

 ىلاعت قحلا نود املك هل تلقف مومذم هللا نود ريقحو ليلج نم تافولأملا عيمجف

 نود مدعلاو لهجلا ىلإ نكرت وأ فلات فيكف دوجوم فورعم قحلاو مودعمو لوهجم
 روهظل لصا دوجولاو ةفرعملاو انروهظل لصأ مدعلاو لهجلا : لاقف دوجولاو ةفرعملا

 ىدياب لصح امو ةمحرو لضفف دوجولاو ةفرعملا نم هدابع ىدياب لصنح امو قحلا
 . ًادحا كبر ملظه. الو ةمقنو لدعف مدعلاو لهجلا نم هدابع

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو نورشحي مهبر ىلإ مل
 ال نمم ناوخالا ضعب ىلإ اهلسري ىتلا ةمعطالا نع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 نيجاتحملا ىلع اهقرفاو اهلبقأ مأ اهدرأ مأ اهنم لك؟ له ةالولا نم هيتأي ءىش نع عروتي

 راتفلا دوجو دنع رايتخا هللا عم هل نوكي نأ ىغبني ال دبعلا : هنع هللا ىضر لاقن

 كتجاح ردقب كيلإ : ىلاعت هللا هلسري امم لكف راتخلا مدع عم رايتخا هل نوكي فيكف

 الامن كسفنل ربدت الو ىلاعت هللا دارأ نذل كتجاح ىلع داز ام طعاو كلذ ىلع دزت الو
 تلقف ريبدتلا نسحاب كربدي نأ هلأساو نيققحملا ةبتر نع جرخت كسفن دنع ًادومحم
 : لاقو معن لاقف الالح ىنقزري نأ لاسا لهف : هل

 كايإ : لاق مث ميرك اي داوجاي ةرخآلاو ايندلا ىف هب ىنرتساو هيف ىل كراب مهللا
 نإف دييفت ال : لاقف دادعتساب الإ نوكي ال ربصلا هل تلقف ناحتمالا نطاوم ىف عزجلاو

 نضل



 ملعلا هقزر هللا يلإ هرمأ ملس نمو دحاو قيرط دادعتسالاو ةعساو هللا ىلإ قرطلا
 ٠ ريدق ءىش لك ىلغ هللاو امام نوكي ىعح لمعلاو

 ىلع هتامهم عيمج لزني نأ هل ىلوالا له ديرملا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 هخيش نع لمحت نأ ىلوآلا : هنع هللا ىضر لاقف هخيش نم هرومأ لمحتي ما هخيش
 ايندلا ىف ةحارلا هسفن فلات الكل هنع وه زجع ام الإ هخيش لمحي الو هيلع ردق املك
 هلاس نمل لاق هلت هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو هل ميقمب سيل هخيشو ةيلكلاب فلتيف
 هجوتي نأ هل سيل اذإف : هل تلقف دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىنعا ةنجلا ىق هنقفارم

 : لاق نوعتسن كايإو دبعن كايإ معن لاقف طفف هل ةذعاسملا ىف الإ هخينشب

 ع 5ظ000 انأو تام هنأ مانملا ىف نيدلا لضفأ كوخأ ىأر دقو
 ل ا

 ىعرشلا زجعلا ارجاع ناك نإ الإ صقاث وهف هريغ

 بهو يه : لاقف لاجرلا اهب نزوب ىتلا نازيملا نع : هدع هللا ىضر هعئأسو
 اننوتاه موه رصبأو مهب عمسأ بلقلاب امهو عمسلاب رصبلاو بلقلاب بلقلا بسكو
 نإ باجح باجحلا مدعو بجحي ال رتس نم بجع نيبم لالض ىف مويلا نوملاظلا نكل

 نازيملا لصأ نأ ىلع ديهش وهو عمسلا ىقلا وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف
 مويل طّسقلا نيزاوللا عضنو 8 : ىلاعت هلوق وحن ىف ىلاعت هللا هعمج ناودحاو

 ”. مهفاف نثمخ ىلع ىتب هنأ عم دحاو مالسإلا لضأ نا امك « ةمايقلا

 لامك وأ صقن ىه له هبحاصل لاحلا ةبلغ ةمزالم نع :"هتع هللا يضر هعلأمو *

 نيأو ًازيثك اريخ هبحاص قح ىف ناك هدوجو اطباو لاحلا فخ املك هنال صقن لاقف

 هبحاص نع لاخلا ةبيغ لهف هل تلقف مودعملا نم دوجوملا نياؤو بئافلا نم رضاحلا

 تافآلا نم ملس اذإو هسب ال ٌةجيتنو بوثلا ةجيتن ةفرعملا لاقف ةفرعملا ىف لمكا

 ىمسي ذكنيحو لاح بحاص ال,الاح هسفن ناك لاحلل هكلمب لآخلا نع لاحو عطاّوقلاو

 نع هل فشك ءاش نإو فيرصتلا هنع ضبق ءاش نإو هكلم ىف هفرص ءاش نإ هللا دبع

 ىتح اهتذلا نم جرخي ال هنأ الإ هل فشكي مل ءاش نإو ضرالاو.تاومسلا توكلم

 معلا

 انفي



 مث ريغ ال ريخاتو ميدقت الإ وه امف فشكلا ىف فشكلاب فشكلا لها عم ىواستي
 الو لقن الو لقع الو لوقعم سح الو سوسحم فشك الف انلاثماو نحن امأو : لاق
 هللاو ناهربلاو لولدملاب ليلدلا نع ىراعلا ناميإلا ةبتر ىف انل مزالملا لقعلا الإ انل فصو
 5 . ملعأ ىلاعت

 ةمتانخلا ءوس نم نامالا ىلاعت هللا هاطعا اذإ:دبعلا نع : هبع.هللا ىضر هتلأسو
 ملع ام هنإف ةمتاخلا ءوس نم هيلع تفوخلا بجوي كلذ ىف نيقيلابهملع لاقف ررض هيلعأ

 ام نيقي ىلإ هل لوصو الو هباهذب بهذي تقولا ملع هملعف هسفن نيقي الإ ةقيقح
 دقف ةمتاخلا ءوس نم نمأ نمو ىلاعق هيلع ديبقت ال ذإ.دعبو لبق ىلاعت قحلا. هيف. مكحي
 ملك هلل نا ردق ول لب كلذب ملع دبعلل نيأ نمو هلعف ام ريغي ال هناب هناحبس هيلع ديق
 دبعلل ىغيني الف ديعس هنإو هب ركمي ال هنإ ىلاعت هسفنب هيلع مسقأو ةطساو الب دبع
 لك رمآلا سفن ىف هباقع وأ.هباوفل ةفع الو ميلع عساو ىلاعت.هنال كلذ ىلإ نكري.نا

 دقف هتلق ثنك نإ ىصحت الهنؤش هل ةفرط وأ ةحن لك انلقل بدالا الولو ناش ىف وه موي

 ٠ بيقر ءىش كك ىلع وهو هتملع

 : لاق دوجوو تلق مدع للفف ؟ وه ام ديحوتلا نع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 مدعلا مدعنا دقف : تلقف معن : لاقف مدع دوجولاو دوجو مدعلا اذإف : تلقف.دوجوو
 ناك هيلغ ام ىنلع نآلا وهو ناك امك دوجو.الإ.قبي .ملو ةنع ربعي ال مدعلاو مدع هنال

 ٠ ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىداهيو نوعجار هيلإ انإو هلل انإ لاقف
 ىننعمو فرح وأ نافرح امه له مسرلاو مسالا نع ؛ 'هنع هللا ىضر هتلأسو

 : تلقف ىنمملا نع ىنغ وهف هللاب مئاق فارحلاو فرحلاب الإ مّؤقي ال ىتعملا : لاقف
 همست +00.« هلل ىلإ ءارقفلا متنأسانلا اهيأ اي » : هلرقف

 ىذلا :هل تلقف ديمحلا ىنغلا وه هللاو هلوقب اهبقع دق : هبع هللا ىضر لاقف
 وهو : لاق كلذلو فرحلا وه ىناشلا مسالاو ىنعملا وه ىلوآلا ةلالجلا مسا نا ىدنع
 دمحلا تلقق كبت كلذ ملع نيفراعلا نم ًأدحا نأ آلا ملعا ال: لاقف ديمحلا ىنغلا

 ٠ نيملاعلا تر هلل

 انني (9-م)



 روزن ةفارقلا ىلإ بهذن نأ نيدلا لضفا ىخاو انأ : هنع هللا ىضر هتلأسو
 نم مه ام قرشلا دالب نم مويلا ةبونلا باحصأ نإف ررتسد امكعم ام لاقف نيحلاصلا

 انكله الإ انك ام بلقلا ىف فارحنا انل لصحف انبهذو خيشلا لوق انيسنف رصم لهأ

 تناك امف مهنم دحاو ىنيقلف قيتعلا رصمب ناطلسلا نوش ىحاون نم هتقرافف انأ امأف

 ناك ىتلا ةئيهلا ىلع مهنم رفن ةعبراب عمتجاف نيدلا لضفأ ىخا امأو تقعز الإ ىحور
 امهل : لاقف ةلقاثملا اهنم لصح نارخآلاو ةيفاعلا هلالاس نانثا مهنمف خيشلا انل اهفصو

 هلل دمحلا : لاقف كلذ خيشلل انيكح انعجر اعجر املف ايهذف امكنم ىوقا هلوسرو هللا
 امتكلهل ةبونلا باحصا رابك نم دحا امكفدص هنأ ولو ءالؤه الإ امكفدص ام ىذلا

 نم انصلخي امف : هل تلقف هومدهل لبج ىلإ اوهجوت ولف مهب دحال ةقاط ال هنال
 ىلإ مك دحأ جرخ اذإ بدالا لاقف مهطاطخاو مهكاردآ ىف مهب انررم اذإ ةبونلا باحصأ

 بعلي وأ وهلي نإ رذحيلو ىنالفلا طخلا باحصإ اي روتسد لقملف مكراد جراخ ناكم

 ناكم ىلإ تجرخ ام موهلا كلذ نمف بدالا مهعم ظفحي نم نوبحي مهنأل حزمي وأ
 ىسفدب تسسحاف ناتسراميبلا هامت ةرم تلفغو ةبونلا باحصأا اي روتسد تلقالا ديعب

 ناك سارلا تعشا مهنم صخش اذإف تفتلاف ىنلعتبي ديري ريبك حاسمت ىئارو ناك
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاف ىنكرتو كسفنل حصا : لاقف ناترمج هينيع

 ىلاعت هللا عم بداتآ مأ هلقلا لها رثرأو مركنا له : هنع هللا ىضر هتلأسو
 لهجت الف اهراهظا دارا مكحلالا اينغ رقفا ام هنإف ىدنع عجرا بدالا لاقن مهرقفا ىذلا

 عمو هعمو بدالاب ىلاعت هبحصاف عمسمو ىلاعت هللا نم ىارمب دوجولا ىف ام لك نإف
 ةلاحلا كلت نع اهلقن بلطت الو اهتدهش ىتلا ةلاحلا كلت ىف هيلع ىه امب هتاعونصم
 ىلاعت لوحيف هللا هرقفأ نم ىنغت نأ تبلطو بدآلا تفلاخ ارو هنم حيرص نذا ريغب

 لقنت نأ تبلط امك هاضرت هبحت الام ىلإ هاضرتو هبحت امع كلقنيو كيلإ لاحلا كلذ

 كلذ نوكي دقف كبقاعي ملو كنع افع نإ مث هل هيضرو هللا هبحا امع دبعلا كلذ

 ٠ نيكلاهلا عم كلهتف رعشت ال ثيح نم كل ًاجاردتسا وفعلا

 بدالا هنع ذخآل رصعلا خياشم نم ادحأ بحصا له : هنع هللا ىضر هتلأسو
 ًاصوصخم ًادحأ تدجو نإف ىتوم دعب امأو ادبا ىتامح ىف كلذ لعفت ال : لاقف

 انا



 نمف هل تلقف قيرطلل ردصتلا وه ىذلا ءالبلا ىف هكراشو هبحصاف لمكلا نم ءالبلاب
 رتسلا ىري هنال دحا ةيبرتل روهظلا هنكمي ال كلذ : لاقف ءالبلاب ًاصوصخم نكي مل
 الإ لمعلا رهظي ال هنأ امك لمعلا الإ بدآلا رهظي ال هنأ ملعاو : لاق مث هيلع ًابجاو
 بيجتسا امك لمعلاب ىأ ىلإ اوبيجتسيلف : ىلاعت لاق فشكلا الإ نيقيلا الو ملعلا

 . مهفاف بدآلا ىف مهل بيجتسا امك « نيقيلاب ىل اونمؤيلو ملعلا ىف مهل

 ؟ ال ما اهريغ لبقت ال ةصوصخم بابسا اهل له. تاببسملا نع : هنت هتلأسو
 ىذلا : لاقف ىبهذم وه ةروهشملا ءاملعلا بهاذم : تلقف كبهذم ام ىل لاقف

 ةدحاولا ةآرملاو ررملا روهظل ةلباقلا ةولجملا ىئارملاك بابسالا نإ هيلإ بهذا
 فيثكو فيطل نم اهيف رهظي ام لكل ةلباق اهنأ امك ررهظلا نم اهقح ىطعت
 ةرثكتم الو ةيهانتم الو ةمسطقنم ريغ ةدحاو ةآرم تايبسملا ىه ىتلا نايعالاو

 تاذلا ةآرم ىف هتافصو ىلجتملا ءةامسأ عابطنا ىه امنإو ةقيقحلا ىف

 اودبعت الأ كابر ىضقو 8# : ىلاعت لاق هريغ نم ال ىلجتملا نم عقاولا عونتلاف ةيدحالا

 كلذ ةدابع عقت الف هللا ىلإ ههوبعم « هنم أربت هللا ريغ دبع نم لكف 4 هايإ الإ
 ٠ ىهتنا اهركو اعوط ضرألاو تاومسلا ىف نم دجسي هلو ىلاعت هلل الإ دباعلا

 اهب دارملا ام موجنلا عقاومب مسقأ الف ىلاعت هلوق نع لايخلا ملاع ىن: ُهّنَت هتلأسو
 : لاقف ارون رمقلاو اجارس سمشلا نوكب دارملا ام هل : تلقف نوفراعلا بولق ىه : لاقف

 . ملعا هللاو هتحت ام تمهفف كلذ ىلع دزي ملو ثرومو ثراو

 : لاقف لسكا امهيأو قالطإلا ملاعو دييقتلا ملاع نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 هل ناك ولف هل لباقمال قحلا قالطإ اذإ قالطإل ةعسل هسكمك قالطإ ةقيقح دييقتلا

 تافص امههو : لاقف ةرابعلا قيقحت امف : هل تلقف ءاوس دح ىلع ديبقتلاك ناكل لباقم

 امك.اهريغو ةيلدملا بجوت تافصلا نأ مولعمو هيبشتلاو ركنملا نع ةئيرب.ةيدمحا قباذل
 . مهفاف مسإلاو ةفصلا مادعنا اهسفن ىلع تاذلا تبجوأ

 اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو ل : ىلاعت هلوف نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 وهو هبر عم دبعلا رايتخا مدعل ةنمضتم ةيآلا هذه : لاقف ةيآلا . « رادلا مكسمتف

 ةفص ناك رمالا نأ ملعاف كلذ تملع اذإ , هعابتاب هللا انرمأ ىذلا ليلخلا ميهاربإ ماقم
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 رمالاو ملظلاب ةفوصوم ىهف اهتافص نم ةفص ًاضيأ ملظلا نأ امك ؛ سفنلا تافص نم
 ولو اهريغ نم لمكاو ملعا اهنأ اهاوعدو اهسفن ىلع اهدامتعال ةيآلا هذه ىف ناك

 ةملاظ اهسفن ةفرعمب ةلهاج ىهف ٠ حيبق رمأ الو لعف اهنع رهظ امل اهسفن نم كلذ ملعت

 ةرهاظلا اهتانكسو اهتاكرحو اهلاعفاو اهلاوقأ عيمج هيلإ دنست مل ثيح « اهبر قحل

 ةسوسمملا رانلاب ال هتوهشو هسفن هسفن راتب بذعم هب قحل'ملاظلا نأ ىفخي ال مث 5 ةنطابلاو

 0 و دعم ا كل نيو اهبيذعت مودعملا
 هفصو ىذلا دربلا ىلإ كلذك رظناو « ةوهشلا ران هيف رثؤي مل كلذك , سحلا ران هيف
 ىلإ ىضفملا ريبدتلا رح نم هنطاب درب ةغص نم ناك امن] كلذ دجت : رانلاب ىلاعت قحلا

 نإ هللاب كرشنال ىنب اي: هنبال نامقل لوق نع ةياكح قحلا لوق ىف ربكالا كرشلا
 هلعج ىذلا هاوه ىلإ برقتمو هنع دعبلاب بذعم هبر قم ملاظلاف « ميظع ملظل كرشلا
 ىلع هللا هلضأو هاوه ههلإ ذختا نم تيأرفأ إف : ىلاعن لاق . هْلإ اهجوتمو هل ًادوبعم
 اهلإ هل ذخت مل هنوكل وه امإ ةبآلا هذه ىف ملعلاب هل ىلاعت قحلا فصوف « ملع
 هسفن نم ناسنإلا ىلإ برقا مث امو برقلا هناش نم هلالاو . هنم ًاديعبو هنع اجراخ
 ىف لوعجملا هلإلا فالخبب هاوجنو هرس نم رهظي امب ملاع ةدبع ىذلا هاوه نال ء ةسقنل

 نإف ًاضياو . هملع مدعو هدعبل اهلاوحأو سفنلا كلت حلاصمب ملاع ريغ هنإف رهاظلا
 انهبن كلذلف اهتاذل ةدباع اهتافص امنإو « ةقيقحلا ىف ةدوبعملا ىه اهاوهل ةدباعلا سفنلا

 بلاط ىبأ نب ىلع لوق ىفر « نورصبت الفأ مكمفنأ ىفو ظ : هنوقب ىلاعت هللا

 ترركت ةفرعملا نإف « ًاضيأ كلذ ىلع هبتف هبر فرع هسفن فرع نم : هنع هللا ىضر

 رهظم ىلع مامإلا نع هللا ئضرف راركتلا البق برلاو سفنلاو « راركتلا لبقت ال ىهو
 ٠ باتك ىف هدجت ال كنإف كلذ لماتف ديحوتلا

 مث هللا ادبر اولاق نيذلا نإ ظ : ىلاعت هلوق نع : همع هللا ىضر هتلأسو

 مددك" ىتلا ةنجلاب اورشنأو اونزحت الو اوفاخت ال نأ ةكئالملا مهيلع لزتت اوماقتسا
 ةيالا هذه : هنع هللا ىضر لاقف فاصرالا هذهب ةقيقح فوصوملا نم . « نودعوت

 رخآ هجو نم اهيطاب ىف مهتماعو اهرهاظ ىف مهتثرو لمكو ءايبنالارباكاب ةصروصخيم
 دمحم اوعاقعسا مث ءايبنالا لمك هلل انبر : اولاق نيذلا نإ : لاقف ؟ فيك : .هل تلقف
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 اورشباو نيفراعلا لمك اًونَرحت الو اوفاخت ال نآ نييبدلا ةماع ةكئالملا مهيلع لردعت ُهلقَع

 امك لمككلا بتاّرم ةيالا هذه تنيب دقف ١ نينمؤملا عيمج نودعوت متنك ىتلا ةئجلاب

 كنهلا فوخ الولو : لاق عماوجلا نم ةيآلا هذهو مهلاوحاو مهتافص اهيلت .ىثلا تنيب:
 0 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو ابجع ةبآلا هذه نم كل انرهظال لمكلا راتسال

 ىدا ىلع درو رمال راطقنالاو ريوكتلا ةروس ريسفن نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 همسابو ترهظ « تروك سمشلا اذإ :  هنع هللا ىضر لاقف كلذ نع لاؤنسلل ىلإ

 تدحوت ام دعب تمسقناو ميظع قلخ ىلعل كنإ نطبت ملو رهظت ملو ترهظ نطابلا
 امب تلصفنا هنع آمب تلزنت مث اهالت اذإ رمقلاو , دودعملا روهظب تمدعتاو ثددعت مث

 ىمسملاب تدحتاو ءامسالاب تعونت مث «© ىوه اذإ مجنلاو شط . تدحتاو تلصتا هب

 عقدالولو تلزنت ام وحن ىلع تعجر مث , نيلفاس لفسأ ىلإ نييلع ىلعأ نم ترهظو
 وه اهديمو . اهديم نكس لابجلابو ه٠ ضرالا تدفل ضعبل مهضعب سانلا هللا

 تقلخ هلامب الإ تفصتا امو تفصتا هب امع تفصو امب تدعبو تفصتا مث ءاهداف

 قلخ املرسيم لك تدم اهلودحلو ترشحنا اهلامعابو ترشحف تفرحناو تقلخف

 باجحلا قرخناو قالطإلا دوجوب دييفتلا مدعنا مث , هتلكاش ىلع لمعي لك لق . هل

 نآلا وهو ناك امك مهعم نوكيل بوبحملا روهظ بوفقلا تبلطو بابسالا تلطعتو

 ٠ مامغلا نم للظ ىف هللا مهيتاي موي هنع اوبجح نيذلا مه نكل ناك هيلع ام ىلع

 اهتقيقحبو ؛ تقوشت اهتئجلو . تقلعت اهجوزبو . « تجوز سوفنلا اذإو »
 كبر ىلإ . قاسلاب قاسلا تفتلاو 8» تمعنت اهبو . ثددعت اهرهاظملو . تلصتا

 لتقت مل حورلاو . «* تلتق بنذ ىأب تلئس ةدؤوملا اذإو .١ « قاسملا ذهموي

 « اهتاممو اهلتقب اهبيحم اهلتاقف هيف تلكس نإو تلتق اهبوبحمبف تلتق نإو ةيح اهتال

 هيلع هؤازجف هقحتسي امو لتاقلاب ملاع هنال هللا دنع ملعلاو . ملعلا مدع توملاو

 لامعالاب : # ترشن فحصلا اذإو 8 مكيدباب هللا مهبذعي مهرلتاق ١ هيلإ هعوجرو
 حورال نمف هحور هنأ امك هروص لمعلاف . حراوجلا ىلع ةضافملا بلقلا مولع ىه ىتلا

 هللاو ملعملا هنأل مكلمع ىري هلوسرو مكلمع هللا ىريسو . هفحصل رشن ال هروصل
 هليلخ نيد ىلع ءرملا رشحي « هريغب ةديقملا بولقلاو راصبالاب ةيؤرلا نع هزنملا لماعلا

 ب



 اودججوو »8 . لامعالا ذئموي دوجولاو مولع ءامسلا نال « تطشك ءامسلا اذإو

 هللا مكحف برلا همسإب ال هللا همسإب , < هلل طدموي مكحلا » . < ًارضاح اولمع ام

 اذإو 8 ء اهتان عم ةفصل دوجوالو نوعجري مهير ىلإ مث.. صخي برلا مكحو معيب
 نا هللا ديري امإ ؛ تيذع ةملظملا لامعالابو تلعتشا فالخلا ران : « ترعس ميحجلا

 نم سيل دحاولاو ؛ هب.الإ مهمحر امو مهب الإ مهيذع امف , مهبوتذ ضعبب مهبذعي
 تملع تفلزأ ةنجلا اذإو 8١ ء دوهشم مودعم ددعلاو روتسم دوجوم دحاولا نال ددعلا

 اذإ ليللاو سنكلا راوجلا سنخلاب مسقأ الف 8> . كلذك : « ترضحأ ام سفن

 ىوتسملا وه لوسرلا نال : « ميرك لوصر لوقل هنإ سفنت اذإ حبصلاو سعسع
 ىذ دنع ةوق ىذ ٠ دحاو ءامب ىقست ةعبرالا نويعلا مهو هتيالو شرع ىلع هتوبنب

 دباعلا ىلع قلطملا دوبعملا ىلجتي قلطملا مويلا كلذل قلطملا شرعلا وه : نيككم شرعلا
 رخآ ىلإ نيمآ مث عاطم ٠ هديعن قلخ لوأ انأدب امك تاديقملا قالطإ وه ىذلا قلطملا

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو ءامسالاب توعنم لا فوصوملل ءامسأو توعنو تافص : ةروسلا

 ءاقب عم خزرملا ىف هنآ الإ ريوكتلا ةروس ريسفتك ىهف راطفنالا ةروس ريسفت اماآو

 وهو « ةتباث هل ةقيقح ال لايخ ملاع هنال « كلتك الو هذهك تسيل بجحو بسن
 ىف هلوقل ةينيعلا تاذلا ىلحت لحم ةرخآلا رادلا نأ امك « ةيهلإلا تافصلا ىلمت لحم

 لحم ىهف : نآلا اهيف نحن ىتلا ىلوالا رادلا امأو ؛ مككبر نورتس مكنإ ٠ : ثيدحلا

 نم درف رهظم هب مويق ةثالثلا ملاوعلا هذه نم ملاع لكف ةيبوبرلاب ةصاخخلا ءامسالا ىلجت

 صيصخ مدآف « مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحمو ىسيعو مدآ مه نيذلا ةثالثلا دارفالا

 قترل قتاف مدآف « تاذلاب صيصخ دمحمو . تافصلاب صيصخ ىسيعو « ءامسالاب

 ةروصب تايخزربلا تافصلا قترل قتاف ىسمعو . ءامسألا ةروصب تاديقملاو تايمسملا
 صيصنملا نال تافصلاو ءامسالا قتارو تاذلا قترل قتاف هن دمحمو . تافصلا

 اماو , هقئاقرو هقئاقح تعونتو هبئاجع ترهظف « ةينوكلا راثآلا وه امنإ ىمدآلا رهظملاب

 تاعونتلاو ٠ ةيخزربلا تافوشكلاو , ةيهلإلا فراعملا وهف ىوسيعلا رهظملاب صيصخلا
 دوجولاو عمجلا وهف ىدمحملا رهظملاب صيصخلا امأو ٠ ةيناحورلا تاسفنتلاو ؛ ةيكلملا
 ديقب هسبلت وأ ةقيقحب هراصحنا مدعل كلذو , دودحلاو تافصلا نع قالطإلاو

 نا



 لك جلو دقو ٠ نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهف عمال هرظنو عماج هرس لب ؛ ةعيرش
 نكي ملو « نآلا اهيلع مه ىتلا مهلكايه ىف هب صتمملا هملاع ةثالثلا دارفالا هذه نم

 ؛ ملاعلا اذه ىلإ هلوزن لبق الوأ هتيخزربب ققحت مالسلا هيلع مدآف . مهريغل كلذ

 قئاقح نم هيلع صتخا ام عم مدآ هجلو ىذلا للا ىف نآلا ىلإ كلذك ىسيعو
 « ايندلا ءامسلا ىلإ دعصو ضرالا كرتو ؛ ءامسألا ملاوع ىلع اهتطاحإو تافملا

 ىلإ ايندلا ءامسلا هحاتفتساب خزربلا جلو مث . اهتاقلعتو اهماكحا عيمج فرعو
 هل ةياهن الام ىلإ شرعلا ملاع هحاتفتساب جلوأ مث « ةعباسلا ءامسلا وه ىذلا هئاهتنا

 هنع ربعي نأ دحال حصي الف ٠ هيلإ لوصو الو . هيلإ لوصولاب الإ هنع ريبعتلا نكمي الو
 موملا كلذ ىلإ هب ةصيصخلا هتازجعمو هتاوعد هوو رخدا كلذلو , هقالطإ ةقيفحل
 ىف هصئاصخ نم ىه ىتلا هتازجعم نم ةرذ رهظأ ول هنإف « هريغ هعسي ال ىذلا قلطملا

 71 ديقملا نوكلا هحئار اهيف سيل تايلحت اهلك اهنال هرسإب ملاعلا ىشالعل ايندلا هذه

 هل نيلسرملا صوصخ هتكراشمل رهظ امنإف هتازجعم نم انه رهظ امو ةيلثملا نع ةيئرب ىهف
 ىف همكح رهظيس ام فالخب تاعطقتم تاريختم تايسرم تاينوك اهلك اهنال هيف

 ءادتبا ةنس فلآ مدآ مويف عاطقنالا مدعو قالطإلا نم اهبساني امب ةصيصخلا ةرخآلا رادلا

 دحاولاك اهروهظو ملاوعلا ءاشنإ لصأو هتيلوا رس نم كلذو اعفش هنوك هرخآو هموي
 ثعب هنوكل كلذو نوسمخ هتياهنو هؤادتبا ةنس فالآ ةعبس ىسيع مويو « دادعالا عم

 فلا نوسمخ ملسو « هتوف دمحم مويو « مايأ ةعبس كلذو خزرملا لوأو اهندلا رخآ

 روصب هتيخزرب ىف تحتفنا ىتلا ةيلكلا حورلا ةقيقحح هنال هل ةياهن الو هؤادتبا ةنس
 هرادقم ناك موي ىف هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت ٠ : لاق كلذلف ةينوكلاو ةيهئإلا ملاعلا
 ملعو انيقي املع هبتارمو « نوكلا قئاقح ملع رظنلا نعمأ نمف. © ةنس فلآ نيسمخ

 هلا ىضر هنم هتيلمتسا ام ىهتنا كاته هريرغت نكمي ال امو انه هرييغت نكمي ام اضيأ

 بيرغ مالك وهو نيتروسلا تاراشإ ضعب هريسفت نم هبلق ىلع هب هللا حتف امع : هنع
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاف هريغ نم هانعمس ام

 نم مهريغو ليللا ماوق هوجو ىلع رهظي ىذلا روبلا نع : هنع هللا ىضر هتلأصو
 دارأ اذإ ىلاعت هللا نال رش ةمالع وه : لاقف ؟ رش ةمالع وأ ريخ ةمالع وه له « دابعلا

 ان



 هرون لعج ارش هدبعب دارآ اذإو رذي امو ىتاي ام فرعيل ةبلق ىف هرون لعج اربخ هكدبعب

 ءايلوالا لمكأ ناك كلذكو ةليّدر لك ىف عقوف رونلا نم هبلق ىلخآو ههجو ىلع
 نوزيمتي ال ُكَلَذ عمو اهب مايقلا ىلع دحأ ردقي ال ةحلاص لامعا ىلع مهنوكل ةيتمالملا

 ىلاعت هللا ظفحو , هللا الإ مهملعي ال ايندلا ىف مايقلا نيلوهجم اوناكف ءىشب ةماعلا نع
 حالصلا تارامآ هيلع ترهظ نم فالخب . اعيش هنم صقني ملق مهل ام سأر مهيلع

 ىلاعت هللاو هتدابع ظح كللذب ىفوثسا امبرف كلذب هيلع نونثيو هب نوكربته سانلا نإف
 ٠ ملعأ

 قلخلا ايالب نم ائيش نولمحتي ال نيذلا ءارقفلا نع : هدع هللا ىضر هعلأسو

 لاقف ؟ سانلا نع ايالبلا نولمحتي نيذلا مأ لمك3 مه له هلل نوملسم مهتأ نومعزيو
 ىفاني ال لمحتلا نأ عم سانلل مهعفتب مهتدايزل لمكآ نولمحتي نيدلا : هنع هللا ىضر

 ظ . ميلسا
 هبع اولمحت نم اياده نم اولكاي نأ ايالبلل نيلمحتملل لحي لهف :هل تلقف

 نم وه لب ؛ جيئاوحلا ءاضق نم مولعم لمع ىلع ةلاعجلاك هنالا معن : لاقف ؟ ءالبلا
 . ملعا ىلاعت هلو ءالبلا كلذ عفد ىف حورلاب رطاخ دق هبحاص نآل بسكلا لجأ

 مدع عم قراوخلا مهنع رهظي نيذلا لاوحالا بابرأ نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 الإ فيلكتلا لمع هل هللا ءايلوأ نم دحأ سيل : لاقف ؟ مهلاح فيك مهموصو مهتالص

 نولصي ةصوصخم نكامأ مهل ءالؤه نكلو . دودحلا ىلع فقيو موصيو ىلصي وهر

 نكامألا نم اهريغو ردنكسا دسو ؛ ق لبجو ؛ سدقملا تيبودل ةلمر عماجك اهيف
 اهرطاخ ربه اوداراف . اهيف اهبر ةدابع ةلقي عاقبلا نيب اهرطاخ رسكنا ىتلا وأ ةفرشملا
 ةدوخ وأ خيشلاو.ىطوطشدلا رداقلا دبع.خيشلا نآلا مهنمو : لاق ةالصلاب اهماركإو

 ةعامج ىف اهضعبو . نكامالا هذه ىف.ةالصلا ضعب نولصي ةعامج مهنمو « ةعامجو
 ناكف دل ةلمرب ضيبالا عماجلا ىف امئاد ىلصي ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ناكو دجاسملا

 اضرف هنوك عم دبا رهظلا ىلصت ال ءيش ىال نولوقيو هيلع نوركني هتراح ءاملع
 " | ٠ ملعأ ىلاعت هلو تكسيف سمهلا تاولصلا نم هريغك كيلع



 ىف ءارقفلا نم سانلل كيلستلا اودصق نيذلا ءالؤه نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 معن :لاقف.؟ .مهلامك ىف كلذ حدقي له ةعيرشلا ماكحأ ضعب مهلهج عمرصم ضرأ

 اهنيبمو اهلمجم ةرهطملا ةعيرشلاب املاع ناك نإ الإ قيرطلا ىف ردصتلاربقفلل ىغبني ال

 اهلها ىفكل ميلاقالا عيمج - ىف درفنا ول ثيحب اهماعو اهصاخ اهخوسنمو ًاهخسانو

 لمك نم وه سيلف تاجردلا هذه ىلإ غلبي مل نمو ملعلا نم هنوبلطي ام عيمج ىف
 سانلا دشري ملعلا ةبلط ضعب مكح همكح امنإ قيرطلا ىف ردصتلأ هل سيلو لاجرلا

 اهلك اهنال مدق موقلا قيرط ىف هل سيلو « ةرهاظلا مهنيد ماكحا ضعب ىلإ ماوعلا نم
 اوطاحاف ةقيرطلا هذهب الإ ءاهققلا نع ءارقفلا زيمت امو سانلل سوسحم ريغ بيغ قيرط

 . ملعا ىلاغت هللاو اهرارسأو ةعيّرتتلا ماكحاب املع

 ىف لخدأ له ةئامعستو نيعبراو ىدحإ ةنس ىف : هنع هللا ىضر هتلأسو
 سانلا بلاغ نال كل ىلوأ الإ كلذ نم عانتمالا ىرأ ال : لاقف ؟ عنتما مأ سأنلا ةالمح

 ٠ لمعت ام دهج شياو خسملاو فسنلاو نحفاو اهالبلا لوزن اوقحتسا دق

 تدسفل ضعيب مهضعب سانلا هللا عفد الولو إف : ىلاعت لاق دق : هل تلقف
 ءايحالا ءايلوالا عيمج : لاق مث نوردقي اميف نكلو حيحص : ”لاقف ' « ضرألا

 لزناف . هلق هللا لوسر باب الإ احوتفُم ىقب امو قلغلل مهباوبا تحزحرت دق تاومالاو

 قلخلا مكحو مهلك سانلا خيش هنإف , هلت هللا لوسرب كايلإ سانلا ةب"ةجوت :ءىش لك
 مه اميف مهنيب مكحي وهف « هتمدخ ىف نيذلا ناملعلاو ديبعلاك هيثإ ةبسنلاب مهلك
 -2 ملعأ هلو نوقلتخي هيف

 راص اذإ : لاقف ؟ ملعلا ةجرد ىف ملاعلا لمكي ىتم : هنت هللا ىضر هتلأسو

 سانلا هب رمآي ام عيمج ىف هنذاتسي راصو عورشم لمع لك ىف هل ادوهشم عراشلا
 دق دهتمملا نإف اهنم هيف هل نذاي امب لعفيو « ةطبنتسملا رومالا نم هنع مهاهنيو

 ال : لاقف ؟ وه هلعفي اميف هلاح فيكف ريغلا هب رماي اميف اذه : هل تلقف

 جورخو لوخدو سبلو برشو لكا لك ىف هنذاتسي ىتح ملعلا ماقم ىف لمكي
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 ملعلا ىف الماك ناك كلذ لعف اذإف . تانكسلاو تاكرحملا رئاس نم كلذ ريغو عامججو

 ' . ملعا ىلاعت هللاو ةبحصلا ىنعم ىف ةباحصلا كراشو بدالاو

 نا افوخ ةرايزلا كرتأ وأ نامزلا اذه ىف ىناوخإ روزا له : هدع هللا ىضر هتلأسو
 ولو رز مث الوأ ةحلاصلا ةينلا ررح : لاقف ؟ اهنم مهأ ره رمأ نع ىترايزب مهلفشأ

 نأ رذحا : لاق مث . ىناسفن ضرغل روزي نم ىلع الإ موللا سيلو راهنلا ىف نيترم

 لثم ىعاري ال سانلا بلاغ نإف اهب هللا هرمأ ىتلا هتفرح نع وأ هللا نع هروزت نم لغشت
 . مدلعا هللاو روزملاو رئازلا ىلع كرابم ريغ مويلا كلذ نوكيف كلذ

 وه ربحلا : لاقف نيمسلا ربحلا هركي هللا نإ ثيدحلا نع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 عروت ول اذإ هعرو ةلق ىلع لدي هنمس نال نمسي نيح ىلاعت قحلا ههرك امنإو ملاعلا
 ىف نيخسارلاب دارملا امف : هل تلف نمسي ىتح هنم عبشي ائيش دجي مل تاهبشلا نع

 ٠ هنع لزلزتي ال ىذلا وه ءىشلا ىف خسارلا : لاقف ملعلا

 امو معن : لاقف ذكنيح هيقرت مدعل أانطاب مذ ارهاظ حدم كلذ اذإف : هل تلقف

 ماودل مهل رهظ ءىش ملعب نوديقتي ال نوقراعلا ناك كلذلو بابلالا ولوأ الإ ركذي
 ٠ ملعأ هللاو ءارس دهتمناك ديدج ملع ةحم لك ىف ملف مهيقرت

 ىذلا ءزجلا نانئمطال دومحم ره له توقلا راخدا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 هناب ةريصب ىلع ناك نإ الإ ترقلا رخدي نأ ريقفل سيل : لاقف ةشيعملا مه لمحي انيف

 الثم ماملا توق هل لجع ىلاعت قحلا نوكيو ,. بيصن هيف دحال سيل ,. هدححو هتوق

 ىلع هل لماحلا نآل ء رخدي نأ هل سيلف فشكو ةريصب ىلع نكي مل نإف , هنم الضف
 هلايع توق كلذ نأ ىلع ىلاعت هللا هعلطا اذإف : هل تلقف . ةعيبطلا ىف حش امنإ كلذ

 هنأ ملع نإف : هل تلقف . معن لاقف ؟ رخدي لهم هيدي ىلع الإ مهيلإ لعيب ال الثم

 . ال : لاقف : هراخدا هل له هيدي ىلع مهيتأي هنأ ىلاعت قحلا هملطي مل نكلو مهقزر

 نامز ىف نكل هيدي ىلع الإ مهيلإ لصي ال كلذ نأ ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نإف هل تلقف

 ءاش نإو تقولا كلذ ىلإ هكسمأ ءاش نإ ذئنيح رايخلاب وه : لاقف ؟ تأي مل نيعم

 نيعملا تقولا كلذ لصو اذإو هكاسمإب قحلا هرماي ملو سراح وه امئإف ١ هدي نع هجرخأ
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 نينامزلا نيب نوكي هنآل ىلوأ اذهو : لاق « هبحاص ىلإ هدري ىتحح هده ىلإ هدري قحلا نإف

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو قحلا نزاخال قحلا ةنازخ هنإف ٠ راخدالاب فوصوم ريغ

 الو داز ريغ نم ةنس لك ىف ءارقفلا ضعب جح نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 ىف ةعاطتسالا ضرف ىلاعت هللا نال اعرش مومذم وه : لاقف ؟ دومححم وه له ةلحار

 , لكل ةهاركلاو دقحلا ىف هعوفوو قيرطلا ىف سانلا نغم لمحت نم افوخ هلقنو جملا ضرف
 ١ ناك امإ , كلذ وحن نم فلسلا نع لباقمو مزال رمآ اذه , هبكره ملو همعطي مل نم
 ماعطلا ىلع ربصت تراص ىتح عؤجلاب مهسوفن اوضارف هسفن ةضاير ةرثكل .كلذ

 عبر لك ىف لكا هعم اهلمح ةفغزأ ةعبرأب رصم نم جح مهضعبو « رثكأو ًاموي نيعبرأ
 « ةبقعلا ىف هلكا فيغرو ةكمب هلكأ فيغر نيفيغرب جح مهضعبو ًافيغر قيرطلا نم

 . رضم عجر ىتح ايش لكاي ملف جاجحلا جورخ موي نم رصم ىف لكأ مهضعبو
 هللاو مارح هرفسف دادح ةنسلاب ساتلا قلسي نم امأو « مهلاح مهل ملسي ءالؤه لثمن
 1 ٠ ملعأ ىلاعت

 رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤيل هللا نإ ثيدح نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 لمعي وأ هملعب وه لمعي الو مهاهنيو ساتلا رماي ىذلا ملاعلا وه : لاق ؟ كلذ فيك

 عرولاو دهزلا كرتو ايندلا ىف بغر هرمع رخاوأ ىف ناك اذإف . سانلا هب ىدقتيو هملعب
 ٠ ةيفاعلا هللا لاسن لاح اوسأ ىلع توميف

 ىف مهيديرم خايشالا هب باجا ىذلا ببسلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 ريقفلاف . حيحصلا داقتعالا ةرثك وه : لاقف ؟ مهتمكا عم ءاهقفلا كلذ مرحو مهروبق

 تام همامإ دّقتعي هيففلاو هادان نم بيجي ىحلاو هربق ىف ىح هنأ هخيش ىف دقتعي

 ىعفاشلا مامإلا هداقتعا ىف هيقفلا قدص ول هللاو : لاق مث . هاذان نم بيجي ال ثييملاو
 نم اوباجا امك مهروبق نم هوباجال ىواحطلا وأ بهشأ مامإلا وأ ثيللا مامإلا وأ

 ' داقتعال عبات رمالاف . مهروبق ىف ةمئئالا ءالؤه ةايح نودقتعي نيذلا ءارقفلا نم مهادان

 ٠ ملعا هللاو خياشملل ال ديرملا

 ةراشب كلذ ىف : لاف بيرق ىنإف ىلاعت هلوق نع : هنع هللا ىضر هتلاسو
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 ىفو نم ىلوأ وهو ىلاعت هل راج برقأ اننوكل « انيلع هلضف ذكنيح هتضافإل انل ةميظع
 رئاس نم هحفصو هوفعو هتمحرو هترفغمب ىلوأ نحنف نحن هب ملعن مل اذإو راوجلا قحب
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاف تاقولخملا

 ىف ايحتسي ىتلا ةبلاغلا تاوهشملو ةحيبقلا رطاونلا نع : هنم هللا يضو هتلأسو
 اهركذيو ناسللاب هنع اهمتكي وأ هخبشل دبرملا اهب حرصي له اهب حاصفإلا نبع فرعلا
 وح ذإ هخيش نيبو ديرملا نيب ةروع ال هنال ىلوأ خيشلل اهنع حاصفإلا : لاقف ؟هبلقب هل
 فلسلا نم خايشالا جرد ادكه ديرملا لاح نع ةفشاكملاب خيشلا فلكي الو . هبيبط

 « نورفغتسيو هنم نوبوتي ًايناطيش افشك ديرملا حئابق نع فشكلا اومس مهنأ ىتح
 تام امبرو « هخيشو هسفن ناخو هلوسرو هللا ناخ الإ ائيش هخيش نع ديرم متك امو
 ىف وه ام فالخ .سانلل رهظي ناك هنإف ءهتايح لاح قافنلا ةروصب هسبلت عم هيأرب

 نم ًابهرق رصم ةفارقب نوفدمل ىمجعلا راهف روز خيشلا نع انغلب دقو : لاق مث . نيطابلا

 قشعلا ةدش نم ةكبم مرح ىف حيصي ناك هنأ امهنع هللا ىضر ىمجعلا فسوي ىديس
 ىف اديعب فوطي راصو فاطملا هوعنمف ء هحايص ةدش نم لماوحلا تطقسأ امبر ىتح
 ةينغم ةيراج قشع ىلإ ىنابرلا قشعلا كلذ لوح ىلاعت هللا نإ مث . دجسملا بناوج

 ىحايصو ىقشع لوحتو ةنالف بحب تنتف انا مكتقرخ اوذخ : لاقو ةيفوصلا ىلإ ءاجف
 ءانغلا لحم ىلإ دوعلا اهل لمحي راص مث ينم هودهعت ام ىلع قاب ىننأ اونظت الف اهيلإ
 لاقو ةيفوصلا نم لوألا لاحلا ىلإ لاحلا كلذ هنع هللا لوح مث . ةنس ةدم ركسلاو

 : لاقف كسفن ترتس تنك اله : مهضعب هل لاقف مكيلإ تعجر ىنإف ةقرفلا ىنوسبلا

 ٠ هنع هللا ىضر ؛ قيرطلا ىف بذكا ىنأ بحا ال

 اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو 8 : ىلاعت هلوق نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 لهو فراعملاو مولعلاك ىونعملا قزرلا لمشي له , # بستحي ال ثيح نم هقزريو
 ام لك : لاقف ؟ هنم يبلسي نأ نمآ هبحاص مآ بلسلا نم قزرلا كلذ ىلع فاخي
 ىلاعت هللا نم ةنم وهف صاخ ىهلإ نذإ نع لاؤسب وأ لاؤس ريغ نم دبعلل ءاج
 نإف كلذ نم دضلاب ناك ام فالخب هنم بلسي الو ةرخآلا ىف هبحاص ىلع باسحال

 . ملعأ هلو هقرطت دق تافآلا
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 تاهاعلاو ضارمالا نم مئاهبلاو لافطالا بيصي امع : هنع هللا ىضر هتلأمو
 ام سيل : لاقف ؟ لاحلا فيك مأ ىلاعت هللل نيبو اهنيب اميف اهتيصْممل اهل ةرافك كلذ له
 ىف كلذ امنإو ؟ اعرش اهتيصعم مدعل اهل ةرافك ركذ امم مئاهبلاو لافطالا بيصي

 ام ريغ وأ ىغبني امم رثكا سفن هرشب نبرشيو نلكأي تاعضرملاو لماوحلا نوكل لافطالا

 ةعيبطلل ةداضم ةظيلغ طالخأ نهئادبأ ىف دلوتبف :بارشلاو ماعطلا ناولأ نم ىنخبني

 اببس كلذ نوكيف داسفلا نهلافطا نبل ىفو نهنوطب ىف ةنجالا نادبأ ىف كلذ رثؤيف

 ةينبلا بارطضاو تانامزلاو جلافلا لوصح نم مهعاجواو مهلالعإو لافطألا ضارمآل
 الو لكاي الف كلذ نم ةمالسلا دارأ نمو : لاق مث « ةروصلا ةجامسو ةقلخلا هيوشتو
 ام ردقب دجاو نول نم ىغبني ام لجأ نم ىغيمني ام ردقب ةجاحلا.تقو ىف الإ برشي
 امآو « نوكسلاو ةكرحلا ىف طارفإلا نم عدتميو مانيو حيرتسي مث , عوجلا ملأ نكسي
 وأ . هتقو ريغ ىف ىقستو معطت اهنوكل وه امنإف مئاهبلا بيصت ىتلا ضارمالا ببس
 اهتادبأ بعتتف كلذ عم مدختست مث « ةجاحلا ىلع اهلكأ ىف ديزت وأ ىهتشت ام ريغ

 . ملعأ ىلاعت هللاو دربلاو رحلا ةدش ىف امهسال ضرمتف
 ىكبي ناطيشلا لزنعا مدآ نبا دجس اذإ ثيدح نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ىلف تيباف دوجسلاب ثرمأو « ةئجلا هلف دجسف دوجسلاب مدآ نبا رمأ هليو اي : لوقيو

 ؟.فيلكتلا راد ىه ىتلا نآلا ةبوتلا لوبق راد ىف هنأ عم ءاكبلا اذه هعفني مل مل رانلا

 نيهجولا نم ال دحاو هجو نم هنال همدنو هؤاكب هنم ليقي مل امنإ : هنع هللا ىضر لاقف

 الإ دحا ىصعي الف ةاصعلا هب دمي هجو نيهجو سيلبإل نال : لاقف ؟فيك د هل تلقف

 هنوكل هبر عم هتيدوبع هجو هب ىدؤي هجوو « ًادبأ هنم ةبوتلا هنكمي ال اذهف هتطساوب

 نم حصت امنإ « ةبوتلاو ءاقشلا ةضبق لها ىف هتدارإو هتكيشم تحت فرصتي هنأ ىري
 رهظأو رفكلا نطبأ نم مكح همكحف اعيمج امهنم ةبوتلا هنكمي ال وهو نيهجولا
 ٠ ملعا ىلاعت هللاو مالسإلا

 ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو + : ىلاعت هلوق نع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 الب ما رخآ كلم ةطساوب كلذ مهل ىلاعت لاق له ةيآلا . 4 ةفيلخ ضرألا ىف لعاج
 عقب ىتلا ملاوعلا فالتخاب فلتخت ةعطاقملا نأ ملعأ : هع هللا ىضر لاقف ؟ ةطساو
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 ناي كلذو . ةيسحلا ةملاكملاب هيبش وهف ىلاثملا ملاعلا ىف ىار ناك نإف , لواقتلا اهيف

 لواقتلا ناك نإو درو امك روصلا ىف ةرخآلا ىف هيلجتك.اهلاثم ايلجت قحلا مهل ىلجتي

 ىلاعت هلوق نوكيف ىسسفنلا مالكلاك وهف اهدرمت ثيح نم حاورالا ملاع ىف اعقاو

 ضرالا ىف ةفيلخ مدآ هلعج.وهو دارملا ىنعملل مهوتف ىنعم ةقيقح ىف ةكئالملل
 كفسيو اهيف دسفي.نم اهيف لعمتأ 8 : هلوقو ىلاعت قحلل مهلوق نوكيو : مهنود
 ةيؤرب مهباجتحا نم ناكشانلا هب مهاضر.مدعو كلذل مهراكنإ وه هرخآ ىلإ . « ءامدلا
 نود هسفن ىلع اوعلطا مهنوكب مهنم ىلعأ ىه نم .ةبترم نع مهبنمتو مهسوفن
 ٠ هلامك

 ضعب ىف هبلق ىف دبعلا اهدجي ىتلا ةواسقلا بببح نع : هدع هللا ىضر هتلأسو'
 لاقف ؟ ةبقؤرم وأ ةالص وأ ءاعد لاح ىف هير عم رضحي هبلق ىلع ردقي ال ئتح تاقوالا

 لجو زم هللا ةرضسح نإف كب.ىنغلاو ةزعلا فتصو مايق' كلذ: بيس : هتع هللا ىضر
 ةجاحلا ءاضق-نع ءاعدلا فقوت تيبأر اذإف ؛ نيفصولا نيذه دحاب سبلت نم اهلخ دي ال

 نيفصولا نيذه نم بتو كسسفن شتفف ردقت ملف ةدابع ىف هللا عم روضحلا تبلط وأ
 لاقف ىلاعت هللاب هزعو هانغ ناك اذإف : تلفف كبر ةرضح لخدتو كؤاعد باجي تناو

 لبقي الف ةلاصأ ىلاعت هلل ناتفص زعلاو ىنغلا نال كلذو ىلاعت هللاب اناك ولو هناعنمي :
 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو ٠ مهفاف اقلطم ابنغ الو ازيزع

 رذحلا : لاقف ؟ لقعلا ةقآام دادعتسالا لامك لاح ىف : هنع هللا ىضر هعلأسو
 لاقف ؟ لمعلا ةفآامف ؛ هل تلقف . للعلا : لاقف ؟ نامبإلاو مالسإلا ةفآامف : هل تلقف

 : لاقخ ؟ لاحلا ةقآامف : هل تلقف , ىوعدلا ٠ لاف ؟ ملعلا ةفآامف هل تلقف للملا

 روجلا لاقف لوقلا ةفآ امف ؛ هل تلف روهظلا + لاقف فراعلا ةفآامف هل تلقف نمآلا

 : لاقف ؟ عضاوتلا ةفآآمف : هل تلقف ةيئاسفنلا ةونهشلا : لاقف ةبحملا ةفقامف : هل تلقف

 امف : هل تلقف ؛ هللا ريغل ىوكشلا : لاقف ؟ ربصلا ةفآ امف هل تلقف « هللا ريغل ةلذلا

 لاقف ؟ ىبغلا ةفآ امف : هل تلقف . هيهاونو هللا رماوأ ىف طيرفتلا لاقف ؟ ميفستلا ةفآ

 امف : هل تلقف رطبلان لاقف ؟ زعلا ةفآ امف : هل تلقف هل ءىش لك نوكي نأ ىف عملطلا

 ىف لامعالا نم رقفلا : لاقف ؟ ةلاطبلا ةفآ امف :. هل تلقف فرسلا : لاقف ؟ مركلا ةفآ
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 عابتالا ةفآ امف : هل تلقف , هي ملكتلا : لاقف ؟ فشكلا ةفآ امف : هل تلقف ١ نيرادلا

 «ء ريسفتلا : لاقف بدالا ةفآ امف : هل تلقف رابخالاو ثايآل ليواعلا : لاقف ؟ ةتسلل

 : لاقف ؟ مهفلا ةفآامف : هل تلقف , ةعّانملا : لاقف ةبحصلا ةفآ امف : هل تلقف

 نم لاجرلل تاماقم ىلع للستلا : لاقف ؟ ديرملا ةفآ امف : هل تلقف . سانلا عم لادجلا

 تلقف ؛ هلل ريغ ىلإ تاغتلالا : لاقف ؟ حتفلا ةفآ امف : هل تلقف ءمهقيرط كولس ريغ

 . مهولا : لاقف ؟.كلاسلا ةفآ امف : هل تلقف . فشكلا : لاقف ؟.هيقفلا ةفآ امف : هل

 ؟ ةرخآلا ةفآ امف : هل تلقف . اهل بلطلا ةيش : لاقف ؟ ايندلا ةفآ امف : هل تلقف

 هل تلقف , اهميعنو اهووصقو اهرود ءانب اهنم نركي ىتلا اهلامعأ نع ضارعإلا : لاقف
 : لاقف ؟ ريخ ىلإ ىعادلا ةفآ امف : هل تلقف. جاردتسالا.: لاقف ؟تاماركلا ةفآ امف

 ةفآ امف : هل تلقف . راشتنالا : لاقف ؟ مبِلظلا ةفآامف : هل وتلقف ٠ ةسايرلا بح

 : هل تلقف . ةسومولا : لاقف ؟ ديلفتلا ةفآ امف : هل تلقف . ماقتنالا : لاقف ؟ لدعلا

 ةيؤر ةفآ امف : هل تلقف ؛ نودحلا نع جورخلا قالطألا ةفآ : لاقف ؟ قالطإلا ةفآ امف

 ٠ سيفن مالك وهو ىهتنا , ىلاعت هلل ركشلا ةلق : لاقف ؟ لامعالا ىف صقنلا

 امهريغو هدهزو هعرو ببسي دبعلل قلخلا ميظعت نع : هنع هللا يضر هتلاسو
 : هنع هللا ىضر لاقف ؟ هنومظعي ال ىتح كلذ دضب رهاظتلا ىلوألا له قالخ الا نم

 نذإ ريغب اهيمري هنأ ال . اهيف قحلا نازيم رظنيو بابسألا فرعتي نأ فراعلا طرش نم

 ىنب ميظعت نم شوشتي ناك امل مالسلا هيلع ىسيع ديسلا لماتو : لاف ىهلإ ىعرش
 هودبع فيك كلذ نم ابوره ىراربلا ىلإ رف سارلاب عوضفملاو ظغللاب هل ليئارسإ

 مع لكس هنأ ليلدب هدصقي مل ناك نإو , هنم مظعأ ىف عقوف ءىش نم رفف اهلإ هولعجو
 نيهلإ ىمأو ىنوشختا سانلل تلق تنأأ » : ىلاعت هلوقب نآرقلا هنع حصفأ امك كنذ

 هللا نأ هنظ وه امنإ ىلاعت هللا عم دبعلا راهتخا ببس نأ ملعاو لاق مث 4 هللا نود نم

 هديعيل ىلاعت هسفنل هقلخ وه امنإ ىلاعت هنأ هنع باغو هسفنل دبعلا قلخب ىلاعت

 . ملعأ هللاو دبعلا ديري اميف ال ديري اميف هلمعتسيو هدمحب حبسيو

 قلختلا لبق هلوخد دحال حصي له ناسحإلا ماقم نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 ٠ ناميالا لامكب قلختلا دعب الإ ناسحإلا ماقم لوخد حصي ال : لاقف ؟ ناميإلا لامكب

 في



 تلقف « هاري هناك هتدابع ىف قحلا-دوهش نع بوجحم وهف هنم ةيقب هيلع تيقب نإف
 ىف ةداهشلاك هدنع بيغلا ريصي نأ : لاقف ؟ دبعلا ىف ناميإلا لامك ةمالع امو : هل

 مهسفنأ ىلع ًاعطق هونمايف هرسأب ملاعلا- سفن ىف ناميإلا هنم ىرسيو بيرلا مدع
 ماقم حصأ امف هل تلف ةمهتب نامالا كلذ للختي نأ ريغ نم مهيلهأو مهلاومأو

 نوكي دلنيح هنال . ىهلإ لجت نمع ناك ام ناميإلادصأ : لفقف ؟ ناميإلا ىف لامكلا

 لسرلا ناميإ نأ ةباحصلا ملع املو ء ليلد نع ناك ام هنودو لسرلا كاميإ ةروص ىلع هناميإ
 ةلاسرلا ةقيقح نال . هنامإ ةقيقح نع طق ف هللا لوسر اولاسي مل ليلد نع نوكي ال

 مه ذإ . مهعم نحنك ماعلا ديحوتلا ىف قحلا عم لسزلا ناو اهيلع ليلد ال نا ىضتقت

 حاضيإو مهل نودلقم نحنو قحلل نيدلقم مهنوكل . نورومأم نحن امك نورومام
 بتارم دحاولا بحاصي امك ةبترم لك ءبحاصت ناميإلا ةبتر.نأ ىخأ اي ملعت نأ كلذ

 : هل تلقف ء اهرامثو اهعورف هيلع تيئب ىذلا اهلصأ وه ذإ ةيئزجلاو ةيلكلا دادعالا

 ال ردصلا ىف رقو ءىش هنال حصي ال : لاقف ؟ ناميإلا ةقيقح نع ريبعتلا حصي لهف
 ناميإلاب اهبحاصل مكحي ىتلا ظافلالا نم ةنسلا ىف درو ام امأو لاق , هنع ريبعتلا نكمي

 مولعملاب ملعلا بابل ناحاتفم امه نيذللا ناعذإلاو قيدصتلا ىلإ ةعجار ىه امنإف
 هلي هللا لوسر ةباحصلا نم دحا لاسي مل كلذلو . ةرطفلاب ديعلا بلق ىف رقتسملا

 رهاظلا ىلع مهمكح اورجأ لب . اهباحصأ نم ٍدحا اوشقان الو ظافلالا هذه ةقيقح نع

 هللا لوسر لاس دف الإو سانلا ماوعل رظنلاب اذه .:ىلاعت هللا ىلإ قلخملا رارسأ اولكوو

 . ملعأ هللاو ثيدحلا ةقيقح قح لكل ةئراح اي لاقو هناميإ ةقيقح نع ةثراح هَ

 : لاقف ؟ ىلاعت هلل دبعلا ديحوت ةحص ةمالع نع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 مكحب هلك دوجولا ىري هنال . ىلاعت هللا قلخ نم دحأ ىلع ساري ال نأ هتمالع

 ىواعدلا رئاسو هلمعب باجعإلاو ءايرلا هنع ىفتني هنأ ًاضيأ هتامالع نمو طابترالا
 ةلاصالاب هل تسيل تافصلاو لاعفالا عيمج دهشي هنآل كلذو ليبسلا ءاوس نع ةلضملا

 نيزتي الو هب بجعي الو هريغ لمعب ىئاري ال ادحأ نأ مولعمو ٠ لجو زع هلل ىه امإو
 تدعقو.ثمق هلوقك ظفللاب ولو كرش ديحوتلا بحصي ال قحلا كل لوقأ لاق مث ه هب

 ناميإلا بحصي اال امكو « ضارتعا مالسإلا بحصي ال امك. كلذ وحنو تلكاو
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 الامكو ةمهت ةفرعملل بحصي الامكو « بدا ءوش ناسحإلا بحصي ال امكو « ليوأت
 -. 0 ٠ ملعأ هللاو لهج ملعلا بحصي ال الامك و ةذل لمعلا ىف صالخإلا بحصي

 لمك# نقلا : لاقف ؟ بتاكملا وأ نقلا لمكأ امهيا : هنع هللا ىضر هتلامو

 قر ىف هلوخدو هديص قر نم هجورخ ىف عاس بتاكلل نال : لاقف ؟ فيك هل تلقف

 فوي مل نإو دادمإلا هنع عطقنا هديس هيلع هبتاك ام لعفب ىفو نإف هتوهشو هسفن
 قر ىف وهو هقزر هيلإ لمحي دبعلا نإف ًاضيأو ةلوهجم هتمتاخو فوقوم هلاحف كلذب
 ىركذو ةرصبت هسفنو هنيدو هديس ةثالث هقزر بلط ىف ىعسي بتاكملاو دحاو هديس

 ٠ بابلالا ىلوال

 لاقف ؟ صقن اهتلباقم ىف نوكي ال لامك ةلاح دبعلل له : هنع هللا ىضر هتلاسو
 نم : لاقف هلاثم ام : هل تلقف ىرخا ةهج نم صقنو الإ ةهج نم دبع لمك امال :

 هعم هروضح لاط نمو . باتع وأ باسح روضح هعم هروضح لاط انه هبر نع لفغ
 مهباتعو ىلاعت قحلا باسحب نوذذلتي نوفراعلاف , كانه هعم هروضح فخ انه

 لوطي نأ بحا ىنإ ىلبشلا لاق امك لمع لك ىف مهيلع ةجحلا موقت نأ نوبحيو
 , اهلك نانجلا ميعن نم ذلا ىدنع هذهف ىدبع اي هل ىلوق لجال ةمايقلا موي ىباسح

 ٠ هنع هللا ىضر ىليل نونجم لاقو

 رشحملا ىف ىتميصخ نوكتاميك ١ اهبح نم اهلتقب تممه دقلو

 : ٠ ملعأ هللاو مهفاف
 هلل عم رتخت ال : لاقف ؟ اهنم لكآ ةفرح ىل لمعأ له : هنع هللا ىضر هتلأسو

 بلط ىف دبعلاو  رئاد هقوزرم بلط ىف دبعلا قزر نإف كل هنذإو هناذدتسا عم الإ ًائيش
 كرت الو اقلطم لضفأ ىعسلا لاقي الف , رخآلا كرحتي امهدحا نوكسبو رئاح هقزر

 ىتأي قزر نيمسق ىلع وه لب « قيقحت هدنع سيل نم هنظي امك ًاقلطم لضفأ ىعسلا
 ىعسلا نم هيلإ كلوصو ىف دبال قزرو لضفأ ىعسلا اذه ىف لاقي الف ىعس الب كيلإ
 . مهفاف لضفأ ناك ىعسلا اذه كرت ول لاقي الف

 ريثاتلاو لاحلاب هباحصاو هسفن ىمحي نأ فراعلل له :' ةنع هلا ىضر هتلأسو
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 بدالا ىف ًاصقن كلذ ناك نإو ةرم ولو كلذ هل معن : لاقف ؟ ةملظلا نم مهيذي نمم

 ةذخاؤملا نم رثكأ بعت هذؤي مل ةذخاؤملا كرت نم لاق مث , ملعلا ثيح نم لامك رهف
 ٠ ملعأ هللاو رارضاب سم اذإ الإ ىذالا نع عجري ال نم سانلا نمو

 باهذ : لاقف ؟ بلقلا ىف ةيهلإلا مولعلا لوزن زيلهدام : هنع هللا ىضر هتلأسو

 تادراولا لوؤتملا هت دقف.ةيئوكلا لوقنلا عيمج نم اغراف راص اذإف هنم لوقنلا عيمج

 ةيعوالا ىق اهلوزن روصت ول مث ٠ ةغرافلا ةيعوالا ىف الإ لزنت ال اهنال بهاوملاو مولعلاو
 دحأ ريصي الف ةباتكلا ىلع ةباتكلا مكح اهمكح ناك ءاملعلا لوقن اهيف شوقنملا

 : رماع ىنب نونجم دشنا دقو لاق لماتف ةهناثلا الو ىلوالا ةباتكلا ارقي فرعي

 انكمتف اغراف ابلق فداصف -ىوهلا فرعأ نأ لبق اهلوه ىناتأ

 . ملعا هّللاو

 ةلاحلا ىف ىلاعتهللا دنع هماقم ةفرعم هل حصي له دبعلا نع : هشلفهتلأسو
 ملو بنتجي مل نإفءهرما لاثتماو هديس ىهن باتتجاب كلذ فرعي: معن لاقف ؟ ةنمارلا

 قالخاب سبلتم كلذ نم هب لخآ اميف وهف ضعب نود ضعب ىف وأ ًاقلطم لثتمي
 «مثإ الو رجا ال تاناويحلا لاحب سبلتم وهف ةيلكلاب هسفن نع باغ نإف . نيطايشلا

 هللاو هسب ال ىلع لدي بوثلا نإف هملع ةقيقح فرعيلف هسفن ةقيقح فرعي مل نمف
 3 ٠ ملعأ ىلاعت

 دنع نيكوجوم اوناك مهنأ عم رافكلا رفك ببس نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ذخأ دنع.ادوجوم نكي مل نم مهنم رفك امنإ : هنع هللا ىضر لاقف ؟ لوالا قاثيملا ذخأ

 جيردتلا ىلع ناك كانه قلخلا روهظ نال ضعبب رفكو ,.ضعبب نمآ كلذلف قائثمملا

 يببس ناك اذهف دحاو دوجولاو . انمزو انوك ةفضلا هذه ريغ ىلع نكل انه مهررهظك
 ام عيمجب نمآ هنإف لوألا قاثيملا دنع ادوجوم ناك نم امأو ٠ قاثيملا دعب رفك نم رفك

 لهف : هل تلقف ٠ ملعأ هّللاو باتك .ئف رطسن ال رارسأ انهو ةقباطملا مكحب هيبن هب نمآ

 : لاقف ؟ طقف ةيناحور ما ةيئناحور ةدسجم ىهو تادوجوملا ىلع دهعلا ذخأ ناك

 مكحلا نكل ادبا ةطيسبب لقعت الو حبش وأ دسج نم بكرم ىف الإ طق دجوت ال حورلا



 الو قطنلا مسجلل حص ام حورلا الول هنإف داسجالا عم ال حاورالا عم رئاد ةقيفح

 نكلو « حاورأ اهب قلعتي حابشأ نع ةرابع ةيلوالا ىف تادوجوملا نإف ىلبب ةباجإلا

 لها داسجأ ىوطنت ةيورخالا.داسجالا ىف لاحلاك كانه حبشلا ىلع رهاظلا وه حورلا

 نآ ىتح , مسجلل ال حورلل كانه روهظلا نوكيف ايندلا لهأ سكع اهحاورأ ىف ةنجلا

 قحلاو تءاش فيك رهطت احاورا هفشك ىف ىأر نيحداسجالا رشح ركنأ سانلا ضعب

 ش ٠ ملعأ هللاو هانركذ ام

 ؟ بدالاب مهرشاعت ىتح للوحالا باحصأ ةمالع نع : هنع هللا يضر هتلأسو
 مهفلل ةلقو ترصلا ضفخو نويعلا ةعسو ةرشملا داوس عم هجولا ةرفص مهتمالع :لاقف
 ٠ كلذ ىف لاطاو مهل لاقي امل

 دبعلا بلق ىف ام لوقي هللا همحر ىلوبتملا ميهاربإ ىديس تعمسو : لاق مث
 . هينيع_ىف رهظي هلقع ىف امو . هسوبلم ىف رهظي هسفن ىف امو ءههجو ىلع رهظي

 ىلع رهظي هدسج ىف امو . هبدأ ىف رهظي هحور يف.امو . هلوق ىف رهظي هرس ىف امو
 راس نإو ءاونكسس نكس نإ ءاوهلاب نيرئاس نيعرشم نفسلاك لاوحالا بابراف « هتكرح

 ٠ ملعا هللاو تايسارلا لابجلاك نوفراعلا ءو اوراس

 باذعلا دشأ باجاف ؟ دبعلا ىلع باذعلا دشا ىع : هدع هللا ىضر هتلأسو
 لمكا امف :هل تلقف . سفنلا بلس : لاقف ؟ معنلا ذلأ امف : هل تلقف حورلا بلس

 تلقف ء بدالا : لاَقف ؟ لامعالا لضفأ امف : هل تلقف . قحلا ةفرعم : لاقف ؟ مولعلا

 « اضرلا : لاقف ؟ ناميإلا ةيادب امف : هل تلقف ميلستلا : لاقف ؟ مالسإلا ةيادب امف : هل
 كلذو بلسلا دنع انيكمت دادزي نا : لاقف ؟ ملعلا ىف خسارلا ةمالع امف : هل تلقف

 هملع لاح ىف ةذللا دجو نمف بحي امي هسفن عم ال بحأ امب ىلاعت قحلا عم هنال

 . ملعأ هّللو اروضحو ةبيغ هسفن عم وهف هبلس دنع اهدقفو
 نم ىلع اهعلخي هتبتر ىف فرصتلا هل له فراعلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ةقيفح ةبترلا نال كلذ ىف فرصتلا فراعلل حصي ال : لاقف ؟ بحاصو دلو نم هدعب

 نم ءىش لعف ثوغلا هبطقلل لهف : هل تلقف « هدابع نم ءاشي نم اهثروي ىلاعت هلل
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 تاماركلا راهظإ بطقلا نأش نم سيل : لاقف ؟ كلذ وحنو ضرالا ىطك دئاوعلا قرخ
 مكحت دقو : لاق مث تكس مث « هرهظت رومالا هذهو ٠ رتستلا هماقم نال قرلوخلاو

 ءاوض هلامك ىف رثؤت الف ءىشب لماك ىلع ةبترلا تمكح اذإو كلذ لعفب ةبترلا هيلع
 ٠ ىهتنا هريغ.وأ ابطق ناك

 دوجولا ىطعيل مدعلاب هسفن ىلع مككحي نأ دبعلل له : هنع لا ىضر هئلأسو
 لجال هجو لك نم ال دحاو هجو نم مدعلا اذه دوهش نوكب نكل معن لاقف ؟ هقح هلل
 اهسفن ىلع تاذلا تمكح امك هنأ وهو كلذ كل حضواو لاق مل , فيلكتلا

 انه نمو : لاق قلطملا مدعلاب هسفن ىلع مككحي نأ ديعلا ىلع بجي .كلذك هوجولاب

 هللز دسمجلاو حورلا نيبو . برلاو دبعلا نيبو . ةيبوبرلاو ةيهولالا نيب قرفلا ملعي
 . ملعا

 تلخدو ثم ىسفن تيبأر ىنأ : وهو هتيأر ماقم نع : هدع هللا ىضر هعلأسو

 نكل حيحص وه : لاقف ؟ حيحص كلذ له نيكلملا نع اضوع ىسفن هتلاسو ربقلا

 املع امهلاؤسب ددزت مل كنال كل ال نيكلملل هتدئافو هترمث عجرت امنإ ةقيقح لاؤملا

 ٠ مهقاف هيلع تنك امع

 لاقف ؟ ةيفوصلا ةفئاظ“هيللع امك ةبذع ىل ىخرا له : هدع هللا ىضر هتلأسو:
 لك ىف ةدايزلاو ومنلا ىلاعت هللا كاطع! نإ الإ ةبذع كل ىخرت ال : هنع هللا ئضر
 ىلإ ةراشإو ةمالع ةمامعلا نم هاخرملا ةدايزلا كللت نوكتف هتسسم وآ هيلإ ترظن ءىش

 ال ىطقسلا ىرسلا نع انغليو ريغ ال معتلاب ثدحتلا باب نم ةبترملا هذهب ىقحتلا
 ىلإ لوصولا نع هنم ةبشخ ترصققف هتيب فقسي نأ دارأ دينجلا مساقلا ىبال اهاخرا
 ىخري نأ هلف كئذ لثم هل لمح نمف نيجعلاك هعم تلاطف هديب اهطمف رخآلا رادجلا

 ؟ مك دنع ةقرخخلا سابلإ طرش امف هل تلقف اهكرتيف الإو نيديرملل اهيخريو ةبذع هل

 ةوقلا نم خيشلا كلذ دنع ىلاعت هللا ىطعي نأ ىدنع اهسابل طرش : لاقف

 عيمج هنع عزني نأ الثم كبوث وأ كتوسنلق عزنا ديرملل لوقي ام درجمب هنا مرعلاو
 وأ هعم ىتلا ةوستلقلا هسبلي هتإ مث . مومذم قلخ هيف ريصي الف ء ةمومذملا قالخالا
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 مل نمف ءاهب قلختلا هلثم نكمي ىتلا ةدومحملا قالخالا عيمج اهيف هيلع علخيف بونثلا

 نم اهتسيل اذكه : لاق , قيرطلاب ئزهعسملاك ديرملل ةقرفملا هسايلإب وهف كلذ هلا هطعي

 نب نيدلا ىهحم خيشلا ركذو : لاق , هنع هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ىدي

 هللا ىضر هيلع رضخملا ىابعلا ىبأ ىديبم ده نم كلذك اهسيل هنأ هنع هللا ىضر ىبرعلا
 امف : هل تلق ء خويشلا تالاقمل ميلستلاب دهعلا هيلع ذخاو دوسألا رجحلا هاجت : هنع

 علخي هنأ مزعلا نم خيشلا هللا ىطعي نأ هطرش : لاقف ؟ مكدنع ركذلا نيقلت طرش

 : تلقف م هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مولع عيمج ركذلا هنيقلت لاح ديرملا ىلع

 نم ًائيش لهجي نوقلتلا دعب ريصي الف ةرهطملا ةعيرشلا مولع ىه : لاقف ؟ اهمولع امو
 املو : لاق . باتك ىف رظنلا نعو سانلا لاؤس نع ىنغتسيف ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأ

 لوقي راص كلذ هيلع علخو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ُهُنهَم هللا لوسر نقل
 . ليئاكيم الو ليربج دنع سيل ام هَ هللا لومر ىلإ هرسأ ىذلا ملعلا نم ىدنع
 مالسلا هيلع ليربج نإ : لاقف ؟ نينمؤملا ريمآ اي كلذ فيك : سابع نبا هل لاقف
 ام ىردي الف مولعم ماقم هل الإ انمامو : لاقو ءارسإلا ةليل هتف هللا لوسر نع فلخت

 نامزلا لها اذإف : هل تلقف , ىقيقحلا نيقلتلا وه اذهف كلذ دعب هن هللا لوسرل عقو

 اهيلع نومحازتي مه امنإ ممن لاقف ثالثلا بتارملا هذه لهاب سيل مهبلاغ نورهاظلا
 مهيلع له فلسلاب اكربت كلذ نولعقي امنإ مهناب اوحرص اذإف :هل تلقف . قح ريغب
 اا ٠ ملعأ ىلاعت هللاو . ال لاقف ؟ مول

 سيل اذه لاقف رصعلا لهأ نم خياشملا ضعبل طورشلا هذه تركذ ىنإ مث
 املف ؟ كلذ نم ءىش ةفرعم ءالؤهل نيأ نمو : لاقف خيشلا ىلع كلذ تضرعف طرشب

 صيقنت كلذ ىفو . مهلاحك هلاح مهريغ نأ اونظ ةخيشملا مهاوعد عم كلذ اولهج

 بلاط نإف ىقرتلا مهبلط مدعل حالف الو حالص مهل ىجري ال ءالؤه لثمو قيرطلا لهال

 هلدهي نم ركشيو ؟ هيلإ لصأ ىتح هيلإ ىقرتلا فيك لوقي ماقم هل ركذ املك  ىقرتلا
 انب فطلي هللاف ؛ كلذ ىلإ ىفرتلا قيرط نع اولاسل ريخ ءالؤه دنع ناك ولف كلذ ىلع

 ٠ نعيمجأ مهبو

 عورشلا لاح دبعلا بلق ىلع لامعالا باوث روطخ نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 نا



 اذإ ىلاعت هللا ءاش نإ حدقي ال : لاقف ؟ صالخإلا لامك ىف كلذ حدقي لهم ةعاطلا ىف

 ام لك لعقاو « هللا عم بدالاب كيلع نكلو ةقافلا راهظإو ةنملا هجو نم كلذ تلط
 وحمي ىلاعت هلوقب لكلا عطقاو كلاوحأو كلامعأ عيمج ىف اهلك للعلا كرتاو هب كرمأ
 ىف ناك ولو ةنسلاو باتكلا نم هتمهف ءىشب عطقت نأ رذنحاو , تتثيو ءاشي ام هللا
 ولو قلخلا نم دحال رصحنت ال هللا مالك ىناعم نإف باوصلل ققاوم رمالا سفن

 ال لوقي هتعمسو مهفاف مهبر نم ىده ىلع نيدهتجملا رئاس ناك ام دحال ترصحنا

 رع هللا ةئيشمل هولكو هيف وه ام ىلع بولغم هنإف ديحوتلا ىف ىتفأ نم عم طق اوملكتت
 متنأ امع مكفقوت اهنإف ديحوتلا بتك ةعلاطم نم راثكإلاب اولغتشت الو . لجو
 لاوحأ قودي نأ ديرملا نم خايشالا دارمو هفوذ بسخي ملكت لكف . هلجال نوفولخم
 ٠ ىهتنا ٠ سائلا تالاقم ظفحي هنا ال اوملكت امك ملكتيو قيرطلا

 نوباوب مهنإف ةعيرشلا ءاملع عم مكلاسل ظفحب مكيلع : لوقي هتعممو

 نم دحأ ىلع راكنإلا نم مكبولق ظفحب مكيلعو . تافصلاو ءامسالا تارضحل
 هومتملع امب مهدئاقع ىلع داقتنالاو مكايإو . تاذلا تارضحل نوباوب مهنإف ءايلوالا

 بسحب تقو لك ىف ةددجتم ةقلطم ءايلوالا دئاقع نإف نيملكتملا لاوقأ نم

 تومي ىتح هللا ىف ةدحاو ةديقع ىلع تبث امبر مهريغو ةيهلإلا نوئشلل مهتدهاشم

 مكوطساب ولو بداب الإ ءايلوألا نم اوبرقت نأ مكايإو . ةيهلإلا نوؤشلا نع هباجحل
 ىلع اوتقم امبرف ةلوقعم ريغ مهلوقعو ةدوقفم مهسوفنو ةكولمم مهبولق نإف مهورذحاف
 كرتب مهيلع اوملسف بيذاجملا امأو : لاق . مكيف مهدارم هللا ذفتيو ليلقلا نم لقا

 ٠ ىهتنا مكتاروع اوفشكو مكيلع اوعد امبرف ءاعدلا مهولأست الو مهيلع مالسلا

 لمكلا نإف هرهاظ ريغ ىلإ ًامالك هل اولوؤت الف الماك متبحص اذإ: لوقي هتعمسو
 دق مهو اهظوظحو سوفنلا اياقب نم ريبدتلا ذإ . الاح الو امالك مهل نورتسي ال

 . مهاوس نمع مهمالك نورتسيف هللا الإ ثوري ال مهنإف اضيا ءو ظوظحلا نع اوجرخ
 ناك ولو كلذ ىف هيلع اوحلاو ةيفاعلاو وفعلا هللا اولاسا : لوقي هتعمسو

 تاوطس لمحت نع فعضلا مهراهظإ هدابع نم بحي يلاعت هللا نإف ٠ ًاروبص مك دحأ
 ْ . ٠ ىهلإلا رهقلل مهتمواقم رذعتل هركمو هبضغو هابالب
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 تلم ةفك لكف اهبلق تناو نازيملا اتفك ةعيرشلاو ةقيقحلا : لوقي هتعمسو
 .٠ اهل تناف اهيلإ

 كلذ وحنو صرحلاو دقحلاو لفلا نم مكنطاب ريهطتب مكيلع : لوقي هتعمسو

 اي ىلاعت :قحلاب قيكف لالا اذه ىلع متناو مكراوجب نككسي نأ ىضري ال كلملا نإف
 ٠ هنكسأ اتيب ىل رهط دواد

 هراهظإب حمست ملو مكسوفن هب تقلع ام لك جارخاب مكيلع ؛ لوقي هتعمسو
 لوقي هتعمسو - مكومذ ولو مكناوخإل حصنلاب مكيلعو . امهريغ وأ لاح وأ ملع نم

 مكنيد اهب مكل متي ىتلا مكساسأ اهنإف متعطتسا ام ةمعطلا حالصإب مكيلع
 ىلاعت قحلا هلصرأ ام لك اولبقاف بابسالا نع نيدرجتم متنك نإف « ةحلاصلا مكلامعأو

 غلبم مكدحا غلب اذإو« ةرخافلا بايثلاو ةضفلاو بهذلا ادع ام لاؤس ريغ نم مكيلإ

 اهلك قحتسي نم ىلعو ثياج نيا نم ةمقل لك عضوم ىلع ىلاعت هللا هعلطأ لاجرلا
 ٠ هيف اهعضي ناكم هدنع ةبوط لكل ءانبلاك« سانلا نم

 اوبضغت هوفاصت الو هوبنتجاف ناسنإ ىلع مكخيش بضغ اذإ : لوقي هععمسو

 هبضغ ببس نع ثحبلا مكل ىغبني الو , قحب الإ بضغت ال خايشالا نإف ؛ مكبر
 الو . مكسفنا نع اهوعفدت الف لاح ىف مكاجاف اذإو . مكخيشل اوملس لب هيلع
 ملعتلا نم طق اوفنات الو ء بدأ ءوس هئإف مكلعفتو مككنطاب ةيعمجب كلذ اوبلجتست

 نإف تويبلا ىوذو ةممقانلا فرخلا لهآ اميسال ناك نم انئاك ةليضفب هللا هصخ نمم
 ةمارك وأ ًافشك مكل اورهظت نآ مكاياو « سانلا بلاغ دتع سيل ام بدالا نم مهدنع

 مكنتفي نأ ىلاعت هبرق نم اورذحاو , مكر ايتخا ريغ نم كلذ ىلاعت هللا ىلوتي نأ نود
 نم هيلع وه ام ملع املك مكدحأ نأ كلذو « هيف مكل ةيضوصخ ال هنأ عم برقلاب

 ىتح برقلاب برقلا نع ةبيغلا برقلا ةقيقخ نإف « لجو زع هللا ةرضح نع دعب برقلا
 ىف هلاح الو" الهج الإ ملعلا ىف هلاح الو « اذعب الإ برقلا ىف هلاح دبعلا دهشي ال

 مكنم هيلإ برقأ نحنو برقلاب ملعلا عنمي برقلا دوهش نأ ملعف . ربك الإ عضاوتلا
 ىتح هل مكبحب مكجردتسي نأ ملكل هتبحمي رارتغالا نم اورذحاو , نورصبت ال نكلو



 انه نمو . وه.مكنأ متبسح. مكقئاقح نع مكل فشك اذإ هنإف هنع مكب مكلغشي
 هودهشت نأ لاقف صالخلا امف :هل تلقف بابرالا بر نم بارتلا نيأ جرادتسالا عقي

 006 ٠ مكبال هب ىلاعت
 ىف كلوق كيلع درو ةلأاسم ىف دحا كعزان اذإ لوقي : هنع هللا ىضر هتعمسو

 ببس فرعتو رخآاطتقو هل رظتناو صبرت لب هددارت الو هباوجل ردابت الف هريغ وأ كفنصم

 كيلع در امنإ ىلاعت قحلا نوكي امبرف . بدأو روضحب قحلا نم كيلع لرقلا كلذ
 ريغ نم كسفن نع تبجأ ىتمو ؛٠ كيلع تارط ةلفغل عزانملا اذه نامل ىلع كلوق

 ٠ ةيهلآلا ةرضحلا بدأ نع تجرخ دقف ببسلا فرعت

 هنم ملعأ كنأ دوهش عم هل اهركذت الف ةدئاف دحال تركذ اذإ : لوقي هتعممو

 نأ ًافوخ ةدئافلا ركذا لب . هيلع كسفن دنع كفوغش موقيو كلذب بجحتف لضفا وأ

 تركنا اذإو ء ريغ ال ملاعلا ىف ةعيرشلا ريشن ةيئب وأ . ةمايقلا موي ران نم ماجلب مجلت

 كعبطب هيلع هركنت الف ءاملعلا قافتاب هيلع ًاصوصنم عرشلا ىف اركنم صخش ىلع
 2 كلذ لثم نع ىهن دق عرشلا نإ هل لق لب هيلع هفنعت الو ؛ عراشلا نع ةبيغلا عم

 ام هب قفراو نيملسملا كلذب تفلاخ دق وأ ةعيرشلل فلاخم تنأ هل لوقت نأ رذحاو

 ولو كدناعتو كرحتت هسفن نال راكنإلا لاح هيلع كسسقفن ىرت نأ كايإو ؛ تعطتسا

 قطانلا وه ريصيف ناطيشلا اهبكر تكرمت اذإ سفنلا نال كلذو , نيقيلا قحلا كعم ناك

 ولو « كيخآ نم ةدناعملا كلت نأ كنم ًاداقتعإ ظيغلا نم دعقتو ثنا موقتف اهيف
 ىرأ فيك : هل تلقف ٠ مهفاف كيخ ال بكارلاو قطانلا وه سيلبإ تيأرل كل فشك

 ةقيقح تاوذلا ىف عقي ال لضافتلا : لاقف ؟ قسافلا لهاجلا نود لماع ملاع انأو ىسفن

 ىتلا لهجلا ةفص نم لضفأ الثم كب تماق ىتلا ملعلا ةفصف تافصلا ىف عقي امنإو

 رظناو . تاذلا ىف لضافتلا عقي ملو ةفصلا ىف الإ لضافتلا عقو امف « كيخاب تماق

 هكراشي ىذلا مسالاب ىمستف « مكلثم رشب انأ امنإ لق ) هّيْلَع دمحن ىلاعت هلوق ىلإ
 قراف امف ةلاسرلاو ةوينلاك هفاصوأ ىلعاب ةيآلا هذه ىغ مستي ملو . سانلا عيمج هيف

 , اهلجأل قلخ ىتلا ةيدوبعلا ماقمل ةاعارم كلذ لك ىلإ ىحوي لاق امك ىحولاب الإ هريغ

 موي مدآ دلو ديسانأ ٠ : هلوقب ةرخآلا ىف هتبتر راهظإب رمأ هلل هللا لوسر نأ الولو

 نإ



 مهيلعو هيلع ءايبنالا ةيقب ىلع هتدايس دحأ فرع الو كلذب ظفلت امله رخف الو ةمايقلا
 مولعلا امأو « ةتباثلا ءايشالا ىف الإ نوكي ال لضافتلا نأ ملعف مهفاف ٠ مالسلاو ةالصلا

 نم ىخا اه ثبلس اذإف . رخآ لحن ىطعتو لحم نم ذخؤتف ةتبإث ريغ اهنإف لاوحألاو
 لضفي نأ دحأل ىغبني الف . لهاجلا ىلع كفن هب تيأر ىذلا كلضف بهذ ملعلا

 ناسنإلا هلبقي ام هب لبقت قحلا ىلإ هجو اهل ةضوعبلا نإف ؛ ىهلإ رماب الإ هريغ وأ هسفن
 ٠ ملعا ىلاعت هللاو هيفوتل هجولا كلذ نم هيلإ رظناف لهاجلا كلذكو . لماكلا

 ىف وهو دبعلا امهب فصوي له ةعزانملاو رهقلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 الر هريغل رهق لجو زع قحلا ةرضح ىف وه نمل حصي ال : لاقق ؟ لجو زع هللا ةرضح
 ام :٠ ُهْنْوَع لاق . عوشخلا اهبحاص ةيصاخخلاب ىطعت قحلا ةرضح نال ةعزانم الو هل ةبلاغم

 سيل هنأ انققحت ةعزانم وأ رهق دبع نم رهظ ىتمو ٠ عشخ الإ ءىشل لجو زع هللا ىلحت
 . ملعا هللاو باجحلاو نوكلا ىلإ فورصم ههجو امنإو الصأ ىلاعت هللا ةرضح ىف

 ؟ مهفيرعت ام قيرطلا لهأ نم صاوخلاو مارعلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 « طوبرم رمأ ىلإ هتديقعب دبتساف هريغل ًادلقم ناك نم قيرطلا لهأ نم ىماعلا : لاقف
 هامسالإو احتف هامس هدقتعم قفاوي ام هل حتف نإ وهف ةلعلا كلت عم قيرطلا كلس مث

 لها امأو , هدقتعم ريغ ىف ءاج هنوكل هلبقي الف اذه لثم ىلإ قحلا ءىجي دقو , اعنم
 ىلع ضايف هدوجو الصأ اعنم ىهلألا بانجلا ىف نأ نوققحتي الف صاونلا نم قيفحتلا
 ريغ ىلإ ةريصبلا نيع هجوت نع ةرابع وه امتزف ٠ نار وأ ءاطعوأ عنم هل عقو نإو ماودلا

 نوكلا اهعم ماق نوكملا ةيؤر نع مهرئاصب نيعأ تفرص ىتمف « هل اوقلخ ىذلا تقولا
 ىف عقاو تواففنتلا امثإو , ةولجم لزت مل ةآرملاو ةلباق لازت ال ةريصبلا نيع نأ ملعف دب الو

 ةملظلا ذإ اهادعتت مل ةملظلا تار نإو ؛ رونلا هفشك ام تآر رونلا تار نإف تارصبملا
 هللاو هينيع ىف لزن ىذلا ءاملا ةملظ ىلإ رظان وه امنإ ىمعالاو اهءارو ام ىدعتت ال
 .ملعأ

 هلامعأ ىف كلذ حدقي له ةمارك روهظ ديرملا بلط نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 : هنع هللا ىضر لاقف ؟ موقلا قيرط ىف هلوخد مدع ىلع لدي ةماركلا عوقو مدع لهو

 ني



 مل هنأ ىلع ةاركلا مدع لدب ال مث . هصالخإ ىف حدقي امم ةماركلا ديرملا بلط
 ٠ موقلا تاماقم نم ءىش هل لضخي

 يمه افنإو باوثلاو ةجيتنلا نطوم تسيل ايندلا نأ ىخا اه ملعت نأ كلذ حاضيإو
 تسيل اهندلا كلذك لمع راد تسيل ةرخآلا نأ امكف « لحنا وكيهتو لمعلا نطوم
 رادلا ىف همامأ اهنإف جئاتنلا امأو . لحملا زيهت الإ ديرملا ىلع بجي الف ٠ جئاتن رادب

 نأ موقلل فشك امم ءىش نع هل فشكي مل ناسنإلا نوك نم مزلي ال هنأ ملعف . ةرخآلا

 هزيهت لمك توللا دنع هنإ لاقي لب موقلل لصح اميف بيصن ال ًاصقان نوكي
 لوط هل فشوك نم نيبو تقولا كلذ ىف رومألاب فشوك نم نيب قرف الو هدادعتساو

 ٠ ملعا هّللو ريخأآتو ميدقت وه امنإ . هرمع

 ره له نيديرملل داروألا بيترت نم خياشملا ةلعفب امع : هقلف هعلأسو

 دبعلا اهلعفي ذئنيح ريصت داروألا نال هب لوقأ الو ههركا امم كلذ ال : لاقف ؟ مكبهذم

 مل اذإو ء رخآ لحم:ىف بلَقلاو عبطلاو ةلفغلا مكحب اهملع ناسنإلا رمي « ةداعلا متكحب
 ناك تق ىأ ىف اليبس كلذ ىلإ دجو ئتم ىلاعت هللا ركذو داروالاب ناسنإلا ديقتي

 هلفغلا مدع ىلع رادملاف . هدادعتسا ىف ىوقآ ناك مزعو ةمقو قداص لابقإو روضحب

 امُف : هل تلاقف هب سابالف ةبترملا داروألا ىف روضحلا ىلاعت هلا هقزر نمف ٠ ةدابعلا ىف
 ام ًاضيأ وه : لاف ؟ لجو زع هللا ىصعي دوعي ال ةناب ديرملل ةدهاعملا ىف مكبهذم

 مثإو ةيصعملا مثإ هيلع ريضيف ةنايخلا ىف عوقولا نم كلذ ىطاغتم نماي ال هنآل ههركن
 نأ خيشلل نسحالاف دحاو مئثا هيلع ناكل ةدهاعم ىف عقي مل هنآ ولو ؛ دهغلا ةنابخ

 هللاو ءاشيآام هللا لعفيو ةدهاعم ريغ نم ىهاونلا بانّتجاو رماوالا لغفب  ديرملا رماي
-- 

 ؟ كلملا رطاخ نيبو ىلاعت قحلا رطاخ نيب قرفلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 رماوألا نم ىلابعت غرف دق ذإ ادبأ ىهن الو رمأ هيف نوكي ال ىلاعت قحلا رطاخ : لاقف

 رطاخ هنأ ملعاف ايهن وأ ارما هيغ دجت رطاخأ لكق . هتك هلوسر ناسل ىلع ىهاونلاو
 نع كل فشكيو ةيهلإلا فراعملا كيطعتي امنإ نآلا ىلاعت قحلا رطاخ نأ ملعف كلملا
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 كديو كرصبو كعمس نوكيو « ةنسلاو باتكلا نم اهتلهج ىتلا ةبيغلا رومالا
 فشكلا : لاقف ؟ فشكلاو ملعلا نيب قرفلا امف : هل تلقف « كلذ ريغ ىلإ كديؤمو

 فتن ات نول عا نت ل
 . ملعا هللاو اه

0000 
 ىلاعت قحلا ةدابع: هنع هللا ىضر لاقف ؟ بيغلا ىلع هلل دبعي وأ هاري هناك هللا دبعي نأ

 امأو « عرج هللا نأب مفعت ملأ #: ىلاعت لاق هيزنتلا نم اهمف ال لمكآ بيغلا ىلع
 قحلا دهلش نم هسفن ىف هكسمأ ام ىلإ عجار كلذ نإف هبر ىري هناك هبرل دبعلا ةدابع

 هنوك وهو صوصخخلا ةجرد ىلإ اهنم ىقرتي مث « ماوعلا ةجرد هذهو هاري هناك هماقأو
 دنع كبلق ىف ىلاعت هدوهش تطبض اذإ كنأ كلذو ٠ هاري ال دبعلاو ٍدبعلا ىري ىلاعت
 ا كاب طبحما دوجولا دوهش ةيقب نع كدوهش تيلخا دقف كتالص

 تيقب كلذ تفرع اذإف . هتعسو كقيضو هقالطإو كديبفتل هتيؤر نع كزجع تملع
 ددحستيف هقالطأ نع هجرخيف هديقي كرظن نال هيلإ كرظن عم ال كيلإ ققحفا هرظن عم

 ٠ ملعأ هلو دودنلا نع هزنملا وهو

 دوجولا عيمج ىف ةيراس ةيدحالا نإ مهضعب لوق نع : هع هللا ىضر هتلأسو ١

 ةقطان سفن نع ةرابع ناكو ملاعلا حور نانإلا ناك امل هنأ ملعا : لاقف ؟ هانعم امو

 تاطقس هدح نم ءىش طقس ىتمو قطان ناويح هنأ هدح ناكو ساسح مسجو
 هب الإ هدوجول مايق ال هرهاظب ًامئاق هحور وه ىذلا ناسنإلا بيغ ناكو « هتقيقح

 هقلطم هرساب دوجولا عيمج نوكي نأ رابتعالا اذهب ىضتقا ربكألا ملاعلل هتاهاضم

 دهش نمف . نيع ةفرط هسفنب موقي ال ؛ هيلإ ًارقتفم. قحلاب ًامئاق هنطابو هرهاظ هديقمو
 , اهماكحا عيمجو اهبكرمو اهطيسب ءايشألا ىف ذئنمح ةيدحالا نايرس ققحت كلذ

 ٠ ملعأ هللو سيفن هنإف لمأتملف

 نم قفرلا لوبق نم دهرملا عسنم ىف ةلعلا ام : لوقي هنع هللا ىضر هتعممو
 ةيفوتو مهناسحإ ىلع سانلا ةافاكم ىلع هنالمحي عبطلاو ةءورملا نال: لاقف ؟ سانلا
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 عم ةيعمجلاب كلاسلا ققحتتي ىتمف كلذك رمالا ناك اذإو مهتاعارم ىلعو . مهفرقح
 الف ةيدحأ الف كلاسلا قرفت اذإو اهب دحوتيل دحوتي نم بلطت ةيدحالاو ىلاعت قحلا

 _ ١ ملعا هلو حتف
 ال طقف فيعتلل هركذ نوكي نأ ركاذلل ىغبني : لوقي هنع هللا ىضر هتعمسو

 ةولخلا تعرش امنإ اولاق دقو ؛ ةدابعلا نم لاخ ريغ هتئيهت ىف نوكيل كلذو ماقم بلطل
 ٠ ريغ ال لحغ اؤيهتو ناوكالا نم غرفتلل

 ًانكاس كلاسلا نكيلخ نيعم ركذ نطابلا ىلع درو اذإ : لوقي اضيأ هتعمسو
 ا ا ا ل ا ا

 ٠. دانعتسالا

 ريغو دبعلا دادعتسا ةروصب الإ ادبا نوكي ال ىتانلا ىلنجتلا : لوقي هتعمسو

 .ه.1 قحلا ىأر امو قحلا ةآرم ىف هتروص ىوس ىار ام هل ىنلجتمم لا اذإف , نوككي ال كلذ

 هلو هعجارف ىربكلا دئاقعلا ىف ةيؤرلا ثحبم ىف كلذ انحضوا دقو : تلق
 . ملعأ

 ةعاط ىلإ غال نث ةكرتخ يصفي اسما نمي مئتي تاكيشلا نإ: لوقي هتعممو

 عرش اذإف ةالصلاب ىلايللا نم ةليل ءايحإ ىلع ىلاعت هللا دهاعي نأ هل نسحي هنأ كلذو

 هللا رك ذي سلجيو ةالصلا دبعلا كرتيف ةيعمجلا ْنم هيف امو ركذلا هيلإ نْسحو هءاج اهيف
 لما نمو ٠ سيلب] دارم وه اذهو , ىلاعت هللا عم دهعلا ثكن ىف دبعلا عقيف ىلاعت

 لهجي نأ هنم عنقيو حيحصلا ملعلاو ماتلا فشكلاب دبعلا ىتاي هنأ ًاضيأ سيلبإ دياكم

 , ةهبش لك كلذ دعب هيلع لخديف سفنلا باجح فثكأ لهجلا نأ هملعل هاتأ نم

 مهراتسأ كتهو مهتويب روعق ىف دابعلا ىصاعم هل فشكي نأ دبعلاب هركم ةمالع نمو

 ٠ ملعأ هللاو هنم ةبوتلا دبعلا ىلع بجي ىناطيش هنلكل حيحص فشك وهو
 ىف ىلاعت نحل ةلبقلا لابقتسا بوجو ىف ةمكحلا نع : هدع هللا ىضر هتلأمو

 ىضر لاقف ؟ ةدحاو ىلاعت قحلا قح ىف اهلك ثاهجلا نأ عم اهريغ نود ةبعكلا ةهج
 لبقتسم اذإ دبعلاف « هدسج ال هحور الإ دبعلا نم ىلاعت قحلا لبقتي ال: هنع هللا
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 تاهجلا اهب تطاخأ دق هسفن نأ مهوتي نأ دبعلا رذخيلو . هنطابب ةهج ريغ ىف قحلل

 هللب لهج كلذ نإف « ةطيحملا ةرئادلاك همهو ئف قحلا ىقبي نأ ًافوخ ةرهاظلا هتروصك
 نوكي كلذك « ةنهج ريغ ىف سحلا ملاع نم. تسيف ىه ىتلا هسفن ىري امك لب ىلاعت
 كلذو ةصوصخ ةلبقلا ةهج ىلإ هجوتم وه اهإف دبعلا زهاظ امأو . ةهج ريم ىف قحلا
 ىلع ناكو ةنيعم ةهج لابقتناب رمؤي مل ول هنإف هيف وه ىذلا رمآلا ىلع همه عمجيل

 ىف تافاكت امبرو ام ةهج تقو لك ىفف هدنع عجرتي ناكو هلاح ددبتل هرايتخا بيسح
 راتخا كلذلف « ةيلكلاب.ددبتيف جيجرتلا ىف داهتجاو ركف ىلإ جانحاف تاهجلا هقح
 ٠ ىهتنا ٠ هبلق حيريو همه عمجي ام هل ىلاعت قحلا

 هلو راونالا عقاو ىف لحما اذه ىلع مالكلا نيدلا ىحم خيشلا طسب دقو : تياق
 3 ٠ ملعأ

 نود مهظعو اذإ سانلا ىف رثؤي لاحلا بحاص ناك مل : هنغ هللا ىضر هقلأسو
 بحص نمف . خوصر مث « لاح مث « ةيادب قيرطلا لوأ نإ ملعا : لاقف ؟ لمكلا

 رثؤت مل هتابثو هخلوسر نيح خسارلا بحص نمو ريسكلاك هنيع بلق لاحلا نيحاص

 ىف اهخوسر دغب الإ تئعب ام لسرلا نال اهلسر مالا تبذك كلذلو « هيف هتبحص
 نمانلا بطاخي خسارلا ناك كلذلف « لاحلا ىلع اهمكحو.اهنكمتو ىلاعت هللاب ملعلا
 . مهفاف ليلقلا الإ هب نمؤي الف مهتقاط قوف ام مهنع نطبيو رومألا رهاوظب

 لحم ىلإ عفري : لاقف ؟ هختف لبق تام اذإ كلاسلا نع : هدع هللا ىضر.هعلأسو
 ' ٠ ملعأ هللاو:ىهتنا هيذمت هثتمه نال هتمه

 اهريغ وأ ةالص ىف نطابلا ىلع تمكارت اًذإ رظاوحلا نغ :'هنع هللا ىضر هتلأسو
 هقلعت ناك نإف مودعمب وأ دونججومب نوكي نأ امإ رطاخلا قلعت ولخي ال : لاقف ؟ درت اذامب

 ملعتف مودعمب هقلعت ناك نإو « هنع كرطاخ عطقني هيف دهزاو كنع هجرخاق دوجومب

 نكسي نأ ىلإ ملعلاب كرطاخ درف مدعلاب هرطاخ قلعي نأ لقاعلا نأش نم سيل اذه نأ
 ْ 0 . ملعا هللاو

 ىلاعت قحلا ركم مدع ىلإ نوكرلا هل له لماكلا نع : هدع هللا ىضر هتلأسو
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 تيضر هل لاقو تاماقملا ىلعأ هغلب ولو ءىشب هللا ىلع مكحي ال لماكلا : لاقف ؟ هب

 « اهقح.ةيهولالا ىفويل كلذو ىلاعت هنمؤي ال هلك كلذ دعبف ؛ ربكالا ىاضر كنع

 هللا يحواف نايكيي اقفط رانلا هللا قلخ ل ليفارسإو ليربج نأ ىف درو ام ىخأ اي لماتو
 : ىلاعت ىقحلا امهل لاقف . كركم.نم ًافوخ : الاقف ملعأ وهو امكيكبي ام اهيلإ ىلاعت
 ٠ ملعأ هللو ىركم انمأت ال انوك اذهكف

 لامكلاب روهشم هنأ عم ىناحبس ديزي ىبأ لزق نع : هنع هلل ىضر هتلأسو
 ىلاعت قحلا هزل امل ديزي اهأ نأ ملعا : هنع هللا ىضر لاقف ؟ لماك نم نوكه ال حطشلاو
 كفنف ىلاعت قحتا هل لاق براي ال لاق هنع ائهزنت بيعانيف له هرس ىف هل ليق همدقو

 ايتاذ الوق .ىناحبس لاق لئاذرلا نع اههزنو هسفن دهاج .املف , صئاقنلا نع هزن دذإ
 لوؤي مل فيك تافصلا رابخأ لوؤي نمم تيجع دقو لاق هيف ىوعد ال ًاقح ايرورض

 لسرلا نع ةحاصفلا ىف مهصقنل لسرلا نم ليوأتلاب ىلوأ مهنوك عم نيفراعلا مالك
 . ملعأ ىلاعت هللاو

 اهنازيم : لاقف ؟ ةمومذملاو ةدومحملا تاكرحلا نازيم نع : هنع هللا ىضر هتلأمو

 تدجو نإو . قحلا نم اهنأ ملعاف ملع ديزمو انوكس تدجو نإف اهدعب ام رظنت نأ

 تاكرحلا نازيم اذه ةيناطيش وأ ةينافن ةكرح اهنا ملعاف اشيوشتو ًاقيضو أمدن اهدعب

 . ملعأ هللاو

 مهتملاكمو نيرضاحلا ىلع لابقإلا ركاذلل حصي له: هنع هللا ىضر هتلامو

 كلذ حصي ال : لاقف ؟ هتولخ ىف هروضحك نطابلا ملاع ىف ارضاح كلذ عم نوكيو
 هاتأ اذإ ناك نيلسرملا ديس وه ىذلا هَ هللا لوسر ىلإ ىرت الآ ؛ ىهتنم الو ىدتبمل

 ناك هنوك عم اذه هنع ىرسي مث ىحولا ىضقني نأ ىلإ نيرضاحلا نع بيغي ىحولا
 لهف :هل تلقف ! ىلاعت قحلا باطح ىف هقارغتسا نوكي فيكف . ىكلم باطخ ىف

 امنإو رك ذلا يناعمب لغتشي نأ هل يغبني ال : لاقف ؟ ركذلا ىناعمب لغتشي نأ ركاذلل

 ناك كلذك ركذ اذإف . هانعم لقعي ال ادبعت هنوك هجو ىلع رك ذلاب لاغتشالا بجاولا

 لاقف روكذملا ةبقارم ركاذلا ىلع بجاولا اذإف : هل تلقف . هيف هتيصاخب لمعي ركذلا

 ف



 رضاملا الإ ىلطعي.ال هنال هدردم مرحيف ًارضاح هدجي الف ركاذلا ىتأ امب روك ذملا نال معن
 ٠ ملعأ هللاو هعم

 ملما : اقف كلاسلاك قيرطلا فرعي له.بونذهملا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 لخارملا تولخخري سائلا.« ضرألا هل ىوطت ىذلا ةوطخلا بحاص لثم بورتجما لاثم نأ
 هل ىوزنتو بعت رهغب هتقج برقأ ىف اهعطقي ةوطخلا بحاصو ةمولعم ةدم ىف ةدانعملا
 ىلع هروبع نم دبال بوذجملا كلذكف . بتارملا .عيمج .ىلع هرصبب رمي هنأ الإ ضرالا
 : ٠ ةعرسب اهيلع :رميف قيرطلا ةمالع ىه ىتلا تاماقملا

 د ل ل ا

 . ملعأ هّللاو قيرطلا

 بكي له: ىتادبلا تباثك ٌربغلا ىف ةالصلا هل عفو نمع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 تبتكي : لاقف ؟ لمعم ريغ ىف هلمع مآ خزربلا ةدم ةالصلا كلت باوث هل ىلاغعت هللا

 تالاثملا لمعل لق :هل تلقف ." خزربلا نم جرخي نأ ىلإ هلمع باوث هل ىلاعت هللا

 روبق نم سانلا جئاوح ىضقتو منهل جرخت ىتلا ةظقيلاو مزنلا ىف ايندلا لهال ةليختملا
 روصلا لمع مكح لثملا كلت لمعل : لاقف ؟ خزربلا ىف ىلص نم لمع مكح ءايلوالا
 لاثملا اذه ةقيقح امف :هل تلقف , سائلا جئاوح ءاضق باوث اهلو خزربلا ىف ةميقملا
 كلت ةمه نم ىللعت هقاننفلخب كلم وه : لاقف ؟ ءايلوألا روبت دنع.هللا هماقأ ىذلا

 ام ءايبنالاف : هل تلقف « رومالا نم ءاش ام هب هلل ذفني هتروص نم أشن لاثم وه وأ ىلولا
 . ملعأ هلو هلاثم ال هنيع رهف هربق نم ىبن هملك نم : لاقف ؟ مهمكح

 نم ةطساو الب ىلاعت هللا نع ذخاي نأ دبعلل حصي ىنم : هنع هللا ىضر هتلأسو

 ةحيحص ةطبارو ةَضاَح ةبسنب ىلاعت ةلاب بلقلا سنا ققحت اذإ :. لاقف 5 صاخلا هجولا
 قلخلا دوجو ىلع ذئنيح فقوتي ال هدراو نال ةداملا نع ىنغتساو هللا نع دخالا هل حص

 هحتف فقوتيف رثك؟ قلخلا ةطساوب هسنأ نوكي :نم سانلا نمو : لاق . مهمدع الو

 ىنالفلا دلبلا ىق ئدراو تدجو نيفراعلا ضعب لوني !ذهلو ؛ قلخخا دوجو ىلع هدراوو
 تراعلا نعلر «ةلطابو حارب ةعقبلا الث لقا ةماانل ىلا هريخ هرج ىتالفل تاكل را

 0 مالسلاو ديقلا اذهب ديقتي ال لماكلا

 ن



 : لاقف ؟ كاردإو ساسحإ حورلا ةقراقم دعب مسجلل له : هنغ هللا ىضز هعلأسو

 ريغ نم كاردآلاو ىهلإلا ىلجتلا اهب لبقت قئاقحو ملاوع اندنع دسجلل نآل كلذو معن
 ناك مصجلا-ىقبو ةقرافملا-دعب ىلصالا اهلحم ىلإ ىضنلا تلقتنا اذإو ٠ سقنلا ةطساو
 نإو #» : ىلاعت هلوقل ناك ام كلذ الولو  هصخت ىتلا قئاقحلا كلتب كاردإلا كلذ هل

 .: هريدقت ةفرعملا نع ةرابع انهه حيبستلا نال ىنعم « هدمحب حبَسي الإ ءىش نم

 ىه هذهو هيلع زوجي ال امع هسدقيو ههزنيو هدجومو هبر فرعي الإ ءىش نم .نإو
 اولاق انيلع متدهش مهدولج اولاقو اودهشو اوقطن قئاقحلا كلتبو « ةفرعملا ةقيقح
 الإ سفنلا لاصفنا دمب مسجلا ةايح فرعي الو لاق ءىش لك قطنا هللا انقطنأ

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو لمكلا نوفشاكملا
 هانعم : لاقف ؟ هل لحاس ال رحب نآرقلا مهلوق ىنعم نع : هنع هللا ىضر هتلأسو

 عيمجب ملاع ىلاعت هللا وهو هب ملكتملا نآ كلذو , نورسفملا هب هرسف ام عيمج لبقي هنإ
 نم امف ؛ حراش لك ىلإ رظنلاب ظافلالا هذه اهيلع لدت ىتلا هوجولاو ىناعملا كلت

 هللا وهو هب ملكتملل دوصقم هجولا كلذو الإ ةيآلا كلت حرش ىف ًاهجو دصقي حراش
 ةيترم ىدعتي ال همالكل حراشلا نإف , قلخلا نم ملكتملا ناك اذإ ام فالخب ىلاعت

 . ملعأ ىلاعت هلو هنيعب ظفللا ناك نإو . روصقلا نم ملكتملا

 ىلاعت هللاب ذايعلاو ةرخآلا ىف رانلا لخد اذإ فراعلل نع : هدع هللا ىضر هتلأسو

 نأ ملعا : لاقف ؟ ئضرم مدق ريغ ىلع ناك: هناو.ايندلا ىف هماقم.صصقن انل نيبتي له

 هنأ امكف , ءاوس ايندلا ىف هبيصت ىتلا ضارمالا هلزنمب هلوخدف رانلا لخد اذإ فراعلا

 مل ضرملا ناب انعطق عم بونذلا هنع ضحمتتل ضارمآلاب فراعلا ىلتبا ىللعتو هناحبس
 :هل تلقف « رانلا لوخد هيلع ردق نإ فراعلا مكح كلذكف « هماقم نع فراعلا طحيب

 هل لوقتو اهيلع رم اذإ منهج هنع ىوزنتو هلاح هيمحي لاحلا بحاص نأ انغلب دق

 : لاقف ؟ لاحلا فيك مأ فراعلا نم لمكاأ وه:لهف ىبهل كرون افطا دقف ىنعزج

 فيراصتل هدايق ىقلأ فراعلا امنإو « كلش الب فراعلا ماقم نع صقان لاحلا بحاص

 نم رفي فراعلا رمغو هل هلل هراتخا ام ريغ رتخب مبيف لجو زع هللا ىدي نيب رادقالا

 ةنجلا لخد اذإ هنإف . تاجردلا ىف لمكأ فراعلا ناك كلذلف . ىلاعت قحلا تاربدقت
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 نأ ىنمتيف ءامنملا ىف بكاوكلا ىري امك ٠ فراعلا ةجرد ىري لاحلا بحاص ناك
 بوبحملا بيذعت هجو امف :هل تلقف ٠ ملعأ هلللو ردقي الف فراعلا ةيترم هل نوكي

 ىراصتلاو دوهيلا .تلاقو /8 : ىلاعت هلوق ىف امك كلذ ىبأك ةمكحلا نأ عم هبيبحل

 ىلتبي امنإ : هنع هللا ىضر لاقف « مكبونذب مكبذعي ملف لق هؤابحاو هللا ءادبأ نحن

 اهيف نومعني ةنجلا لهأك ابوبحم هنوك نم معني اعإو ءابحم هنوك نم بذعيو بيبحلا
 هبذكو هقدص نيبنيل ناحتمالا مل عقي بحملا نإ نيبحم ال نيبويحم مهنوك ثيح نم

 ءالبلا نيب ءايبنالل هللا عمج دق: لاقف ؟ ءايبنالا لاح امف : هل تلقف ء هسفن دنع

 مهنوك نم مهميعنو نيبحم مهنوك نم مهؤالبف مهلامكل ايندلا راد ىف ميعنلاو

 ٠ ملعأ هلو نيبوبحم

 قئاقح نع ديرملل فشكي نأ خيشلل ىلوأ امها : هدع هللا ىضر هتلأسو

 فطاعم ىف رودي هكرتي مأ قيرطلا هل رصتخيف كولسلا لوطب الإ اهلاني ال ىتلا رومالا
 ىلوا ديرملل قيرطلا راصتخا : هنع هللا ىضر لاقف ؟ ةيفوصلا ةداسلا هيلع امك قيرطلا

 ىلع قيرطلا برق دصقي ناك هنع هللا ىضر ىبرغلل نيدم ىبأ خيشلا ةقيرط ىهو اندنع
 قشعت نم مهيلع ًافوخ توكلملا ىلع اورمي نأ ريغ نم حتفلا لحم ىلإ مهلقتيف ديرملا
 هفشكيف ملاعلا ىلإ ىلدتي فثنيح ديرملا ىلع حتف اذإ مث . توكلملا بئاجعب سفنالا
 ليلدلا ةلزنمب خيشلا نال رثأ هل معن : لاقف ؟ حتفلا ىف وثآ خيشلل لهف :هل تلقف قحلاب

 ةرئادلا ةلزنمب اندنع كولسلاو . هذه نم برقا اهنإف ةهجلا هذه كلسا كل لوقي ىذلا
 بيترتلا ىلع رمالا ذخأ اذإ اهعيمج ىلع ري كلاسلل كولسلا نأ ىضتقي جرد ىهو

 ٠٠ قيرطلا هل رصتخا.فراعلا هل.قفو اذإف نمز ليوطتو هيلع بعت كلذ ىفو

 ملف نيفراعلا عم تققو لاق نيح ىماطسبلا ديزي ىبأ ةراشأ تعمس اما : لاق مث

 نومئاصلا اذكهو . ًامدق مهعم ىلرا ملف نيدهاجملا عم تفقوو , امدق مهيف ىلرأ
 ًامدق مهعم ىل رآ:ملف لوقي كلذ لكو ةريثك تاماقم دع نأ ىلإ « مهريغو نيلصملاو

 ىلاعت ىل رصتخاف ىلاعتو كسفن كرتا : لاقف ؟ كبلإ قيرطلا فيكف بر اي تلقف
 برقا هذهو هعم ىلاعت قحلا ماق هسفن كرت املف ء اهرصخاو ةملك فطلاب قيرطلا

 ٠ ملعأ ىلاعت هناحبس هللاو قرطلا
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 امف ةدس نم.اهبحاص اهيغ ميقي ةدم اهل له ةيبطقلا نع : هنع هللا ىضر هتلأسو
 الإ عورفلل سيل هلأ منعا: هنعع هللا ىضر لاقف ؟ ليق امك موي ىلإ مايأ ةثالث ىلإ اهنود

 ىلع ةنس نورشعو ثالث ىهو هتلاسر دم ةيبطقلا ىف هنت 'ماقأ دقو لوصالل ناك ام
 «هنع هللا ىضر قيدضلا 'ركب يبأ نم لضفا دحا هدعب سيل هنأ ىلع اوقفتاو . حصالا

 باطقالا ءاغلنللا لوأ وهو رهشأ ةعبرأ وحنو نيتنس هلوصرو هللا نبع هتفالخ ىف ماقأ دقو

 هدعب ىلوتي مث نيي دمها ءافلخلا رخآ رهف « ىدهملا ررهظ ىلإ هدعب ةيبطقلا ترمتساو

 ىف ميقيف مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو هيلع ميرم نبا ىسيع هللا ةفيلخو هتقو بطق
 نع انغلج دقو لاق ةنيعم ةدمب ةيبطقلا ةدم ريدقت مدع قحلاف ء ةنم نيعبرأ ةفالخخلا

 خيشلا كالذكو « مايا ةرشعلا نود ةيبطقلا ىف ماقأ هنأ ىزورملا ملاس اجنلا ىبأ خيمشلا

 تيبلا لها نم الإ نوكي ال.هنوكب بطقلا صتخي لهف : هل تلقف « ىبرغملا نيدم ىبأ
 ًافيرش ناك كلذ طرتشا نم لعلو كلذ طرتشي ال : لاقف ؟ مهضعب نم هتعمس امك
 . ملعا هللاو هبسنل بصعتف

 مدع هتمالع : لاقف ؟ ةبوقع ءالبلا نوك ةمالع نع : هنع هللا يضر هتلأمو
 اصيحمت ءالبلا نوك ةمالع امف :هل تلقف قلفلا ىلإ ىوكشلاو عزملا ةرثكو ربصلا

 ءاداب :رجض الو عزج الو ىوكش ريغ نم ليمجلا ربصلا دوجو هتمالع : لاقف ؟ بونذلل
 ىضرلا دوجو كلذ ةمالع : لاقف ؟ تاجرد عفر هنوك ةمالع امف :هل تلقف . تاعاطلا

 ثيلرو تلق ىهننا فشكنت ىتح رلدقألا تن نوكسلاو سفنلا ةنينامطو ةقفاوملاو
 هنحب هللا ىضر ىليجلا رداقلا دبع ىديسل بيغلا حوتف باتك ىف ميسقتلا اذه وحن

 صاوخلا ىلع ىدهس ًاتخيش ىواتف ررد نم هيلع انصغام رخآ كلذ نكيلو ملعا هللا
 خيشلا هذيملت هبتك باوجب ةبوجألا هذه متخأ نأ ىل ببح دقو نيمآ هنع هللا ىضر
 نيرهاظلا خياشملا ءالؤه ةبترم نع هلاس نمل نيدلا لضفا ىخأآ ىلاعت هللاب فراعلا
 مسب هتروص امب باجاف؟مهخياشم نم نذإ ريغب اياوزلا ىف نيسلاجلاو رصم ىف مهسفناب

 ٠ باهولا كنإ تكش فيكو تئش امك تكش نم حلصأ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا

 ةمبويربو رهظ هبر ةيدوبعب دبع دمح نيعلا تافص وحمب نيعلا رهظأ نمل دمحلا
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 رفاك هتيدويعلو رجاف عدتبم لكل عماقلا هرسو عماجلا هدبع ىلع ىلصأو نطب هسفن

 ٠ ملسو ادتقالا سومشو ادتهالا موجن هباحصاو هلآ ىلعو

 اسديب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي ه : ميكحلا هللا لاق دقف دعبو

 نود نم ابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو انيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن ال نأ مكنيبو
 ىليبس هذه لق ) : ىلاعت لاقو . « نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نإف هللا

 « نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ اوعدا

 نذإ ريغب سانلل نوسلاجلا . رشاعلا نرقلا ىف نورهاظلا خياشملا اهيأ مكيلع مالسلاو
 وأ ناميإلا ماقم ليصحت ىلع مكنيعي نأ ىلاعت هللا لأساو ىضر مالسإلا ةنس مالس ىهلإ
 ديعسلا نأ اوملعاو . توملاب الإ توقلا هيف دجوي ال ىذلا نامزلا اذه لثم ىف هضعب

 هناوخإ تويب نم لكألا نع ففعتو « هريغل ةظع هللا هلعجي ملو هسفن ىف ظعتا نم

 ىتح مهماعط ىلع عومجلا مهل عمجي ملو ؛ هللا هجو اهب دري مل ىتلا مئالولا ىف
 ىلوبتملا ميهلربإ ىديس لاق دقو قوسلا نم الإ باحصالا ءاشع اولمكي الف مهحضفي

 هماع لوط ةيفنملا ةكربلاب ماعطلا بحاص دمي ال ريقف لك ىبر ةزعو : هنع هللا ىضر

 مكب تلام دقو . هماعط ىلإ هده دمي نأ هل سيل اهلك ةنسلا كلت ايالب هنع لمحيو

 رادلا هذه ىف سيلبإ هب ضري مل ىذلا روهظلا بح ىلإ ةيوغلا مكسوفن خياشملا اهيأ

 ىلإ راظنإلا نم هب هللا هدعو ىذلا دعولاب هيلع ءالبلا لوزن نم ايندلا راد ىف هنامأ عم

 مككل تنسحو اهلهأ نم متنا الو اهل هللا مكقلخي مل رومال متردصتو « نيدلا موي
 جاردتسالا ةطساوب لايخلاو مهولا اهؤشنم ةيناسفن اروماو ةيناطيش الاوحأ مكسفنأ

 ةيادهلا قيرط نع مكبولق ىلاعت' هللا ىمعاو . :تابثإلاو وحلا ىتحفص نوب نماكلا
 اهي اوهبنتف .« مكهوجو ىلع كلذ رثآ َرهَظ ىتح ةياوغلا قيرط ىلإ مكسوفب لامأو

 مارحلا لكا نع ىلاعت هللا ىلإ اوبوتو ؛ رامدلا مكب لحي نأ لبق مكسوفنل ناوخإلا
 ء فوصلا مكبايثو مكنيدب اولكات الو . مكبسك نم اولكو اوفرتحاو . تاهبشلاو

 هلع هللا لوسر نم رمأب امإ روهظلا ىلإ ىلاعت قحلا مكرطضي ىتح مكسوفن اوفخاو
 فاصوأ عزان نم نأ اوملعاو « قيرطلا ربخ دق فراع خيش نذإب امأو . ةهفاشمو ةظقي

 فوشكو فراعمو باطخ نم هاوجنو هرس ىف رهظي ام منقو هاوه لجال ةيبوبرلا

 ني



 ءىف ىف هللا نم وه لب ؛ ءىش ىف هللا نم سيلف ىناطيش تعنو ىناسفن ءاقلإو فقاومو
 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ناميإلا دعب نا ركنلا نمو نافرعلا دعب لالضلا نم هللاب ذوعنف

 ىلعالا حوللا نم تزري ىتلا ةدعاقلا هذه عامس ىلإ مكعمس اوقلاف ؛ ميظعلا ىلعلا
 ىمرم كرتت مل , ةيدحاولا توعتو ةيدحالا ةفصب ةيرهلا رسل ةعماج ىندالا ملاعلا ىلإ

 مدقلا ناسلب ةهزنم دودحلا تاحفنو دوجولا تاحفص ىف ىقارل ىقر رمآلو ىمارل
 بتارم ىف دحالا فيعضت رسب . دباآلاو لزالا ةرضح نم مدعلا ناسلب ةهبشتم

 ةروطفم لقعلا حيحصب اهسارتفا حصي الو « لقنلا قيرطب اهصانتقا نكمي ال , ددعلا
 ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ؛ميسج روطو ميلس بلق لكل ميلستلاو ضيوفتلا ىلع
 ةرخخآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإو هب نامطا ريخ هباصأ نإف فرح

 ةيضاقلا ىلوألا ةيهلإلا ةيخزربلا نأ ناوخإلا اهيا اوملعا , نيبملا نا رسخلا وه كلذ
 نوىشلا اهيف ةجردنملا اهتاذ ةيدحاب اهسفن ىلع ةيلجتملا تافصلاو ءامسألا مدعل
 قئاقحلا ىناعمل ةعماجلا ةينادحولا رسب املع اهل اهنم ةضئافلا اهتانيعتب رهاظملاو

 ءاوتسالاب ةيهلإلا ةيخزربلل ةيلاتلا ةينامحرلا ةيخزربلا ةصرع ىف اهتاليصفتو قئاقدلاو
 ًاصاخشاو؛ةيكلم ًانايعأ تافصلاو ءامسالا .روهظب .ىنامحرلا شرعلا ىلع ىهلإلا
 رهاظملا لوحتو بئارملا.عونتو لباوقلا بسحب« ةيتابنو « ةيناويح تاعوتنو « ةيناسنإ
 ١ روصلا بحاص روصلا مقنلا نيح# نورطسي امو ملقلاو ن ظروهظب نوكشلا ليدبتو
 ءانبالاو ءابآلا ترهظف ءانبالا تحكانتو:نيوكنلاو روهظلاو نوطبلا رسب روطلا ززعتو
 فصولا رهظو قاسلا فافتلاب قارشالا برغو ىمسملا لالظ تحت ءامسالا تجردناو

 الو قارشإ الو روهظ الو نوطب عقو ام لب . تافصلا قورشب تاذلا تنطبو فرحلاب
 ثودحلا تافص نم مدقلا هرهظا ام الإ دوجوم مدع الو مودعم دجو الو ٍقارحإ
 لها دنع امهنع ربعملا نيخزربلا نأ ملعا مث.ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو.مدعلاو

 امك ةيمدآلاو ةيدمحملا نيتقيقحلا رهاظم امه ناكمإلاو بوجولا ىترضحب قيقحتلا

 مدعلل ةقتاف ةيمدآلا ةقيقحلاف « نيبملا باعكلاو ميح ظ هلوقب ليزنتلا ناسل امهب حصفأ

 تاعونتلاو.ةيصخشلا روصلل روهظلاو راهظإلا اهتبترب صيصخلا نال مدقلل ةقتارو
 ةفيلخلا هنالءةيروصلا تاحفنلاو ةيئامسالا تاحفنلاو « ةيداجيإلا بتارملاو , ةينوكلا

 ةمامإلا ةبتر نع امنإو « دبالا ةحوبحب ىلإ لزالا ةنازخ نم لوصوملا لصاولاو لوزنملا
 لَم هلوقل نكي مل الإو ةيعوبتملاب ققحت امك ةيعباتلاب ققحتيل.ةماقإلاو ناذالا رس ىلإ
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 وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا وهو « ةدئاف ىتينامثج نباو ىتيناحور بأ تنا

 ةوبالاب قترو مدعلا ةروص مبدقلا نبالا قتف امك هنأ ىفخي ال مث ؛ ميلع ءىش لكب

 مدعلا حاتفمب مدعلا ةرضح رظتنملا ةفيلخلاو ربك ألا دلولا اذه قتف.كلذك مدقلا ةروص

 تالامكلا فاصوأ ةعماجلا ةرهاظلا هتوياب متخ كلذكو « هديعن قلخ لوأ انأدب امك

 ىف ةيدحالا ىلجتب ةدحوتملا ةينادحولا روهظب ةرثكتملا تاطاحإلا رسو .تاماقملا ددعتو

 نيعماج ءافيتساو ابلعيتسا ٠ دباآلا ىلإ لزألا نم .نويعلاو رهاظملاو نوكشلاو بتارملا
 مويلا اذه ىف فيرشلا هزهظم نال فرحو ىنعم لكل نيزئاحو فصوو مسا لكل
 هنأل . هتونب رسب نوطبلا ةبتر رمعتو هتوبن رسب روهظلا ةبتر لمكتل مودعم ىدبيقتلا
 مويلا ىف قحلل ىذاحنل قلطملا لامكلاب صتخا كلذلف مدآاهيلع قولا ةروصلا ةقيمح

 هتماو اوه هتداهشب ءاضقلا لصفل ىهلإلا شرعلابو ؛ ىنامحرلا ءاوتسالا نئلع قلطملا
 ىذدعلل رهظملاو ىرشبلا لسانتلاب ةيمدآلا ةرودلا تحتتفنا املمث مهفاف مالا رئاس ىلع
 ىناقيإلاو ىناسحإلا دوهشلاو ىنافرعلا لسانتلاب ةيدمحما ةرودلا هذه تحتفنا كلذك

 ةينبملا ةيفسلفلا مولعلا تصقانتو « ةينابرلا فراعملاو ةيهلإلا مولعلا تديارت كلذلو
 ةقيقح نم قئاقحلا تلزانت كلذكو« ماهلإلا رودبو ةعيرشلا سمش روهظب ماهفألا ىلع
 مكحب افصتم ةيدايسلا ةرودلف هذه ىف رهظ درف لك ىلإ هروهظ دعب نطب قطان لك

 ةبهلألا تاماقملا عيمجل عماجلا متاخلا اذهل نيعباق « امهريغو ىسيعو رضخخلاك اهتعيرش

 ىناذلا دوجولا ثيح نم روهظلا ةفص هتلمتحا ام لكب ةيكلملاو ةيرشبلا اهتانيعت ىف

 ةرودلا هذه ىف نامبإلا ثرو نمف ةيناكمإلاو ةيبوجولا اهملاوعو اهبتارم ىلع ضايفلا
 لك ةقيقحب ًامئاق ةيدوبعلاب اففحتم هتدحو عونتو هممج ةيدحاب هثرو امنإف ةيدايسفا

 ناك نم لك ةدام «تترفوت نإ ثيحب ةيدوبعلاو ةيبوبرلا رسم نم مالا عيمج هب تملق ام

 ةدايز ةمآلا هذه نم صخش لك ىف ةيوبن ةقيقح لكل ًابعوتسم ًاثراوو.ًاعوبتمو اعبت
 ام عيمج. باعيتسا نكمي ال ذإ « هتصخح رداقب هع هلروم ثرإ نم هب صتخا ام ىلع

 هتفيلخ وه ذإ“« هرصع ىف ةيئادحولاب ققحت نمل الإ ابهوو ًاباستكا متاخلا اذه هب ققحت
 ىتاذلا دوجولا بوجو رس ىه ةيدمحملا ةقيقحلا نأ ىخأ اي ملعاو «هلامو هلهأ ىلع
 روهظلا ملاع ىلإ: نوطبلا مظاع نم ةيتاغصلاو ةيئامسالا تانكمملا قئاقحل ةدمملا
 ىه امنإ « ةيناسنإلا اهقئاقح ليصفتو « ةينوكلا رهاظملا ليصفتل لباقلا جيردتلاب

 نم قئاقحلا دادتما ذإ ةدحوتملا هقئاقحل دوجولا ةيتوبث ملاعلا لباوقل ةيبلس فاصوأ
 رهظ ىذلف نيحلا ىف توعنلاو ءامسالاو فاصوألا نع ةيراعلا قالطإلا نع ةقلطملا نيعلا
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 هللا دهش » : لاق كلذلف . اهفوصومب.ةفصوأ هامسمب مسا قلعت ريغ نم هسفنب هسفنل
 اهتءاربل دوهشللو دهاشلا مدعل تافصلا ىلع ءامسالا تدهشف ره « الإ هلإ ال هنأ

 اهتاذل اهتاذ نع ةيدحالا ةيوهلا تلزنت مث ء هعم ءىش الو هللا ناك كاذ ذإ هيونتلا نع

 نايعآلا تايوه ىف ةيراس ةيدحالا ةيوهلاف ء ةددعتم تاعونتو .ةديقم ةيوه ىلإ

 تايمهو بجح ىه امنإو ريغ ال ىه وهو دادعالا بتارم ىف دحاولا نايرسل ةددعتملا

 . لصو لك نيع وه ىذلا قلطملا دوجولاب اهمدغ ىف ةمئاق تايمدع تافصو هامتأو
 نمحرلا نم مهحرلا لصفو هللا نم نمحرلا همسا قحلا لصف امك لصف لك باجحو
 لك دجسو < تايدحاولا ىف ةيدحالا تددعتو . تافصلاو ءامسألا تعونت كلذلف

 مسالا مدع نيح ةيدحاولا هتيبوبرب ترقآو ةيوهلا هب ترهظ صاخ دوجوم ىلإ بلق
 كبر ىضقو 1 : ةيناسنإلا بتارملا ىف نطابلل مسالا ةدابعب ةينوكلا بتارملا ىف رهاظلا
 دقو نطابلا همساب دوجولا نع رهاظلا مسالا بجحني فيكف « هايإ الإ اودبعت ال نأ

 نيع وهو دوجو همل رهظي فيكو لصفلا لوقلاب قحلا دوجولا ىلع همكح بحسنا
 مت ام هنال ًاتطاب ناك هنإ ال رهاظلا وهف نوطبلاو روهظلا بتارم ىف هامسمو همساب نطايلا
 هنأ ال وه وهف هل رهظي نم متام هنأ الإ ارهاظ ناك هنأ ال نطابلا وهو هنع نطبي نم

 كردم لكو . كربم دودحم لكو ء دودحم فوصوم لك نأل فوصوم ةبوهلاب
 ىف وه موي لك « رشبلل ىركذ الإ ىه امو ء وه الإ كبر دونج ملعي امو ء فقاو
 « اهراوطأب رهاظملا تددعتو اهئامساب دحاولا ىلع بتارملا تمكح امكو . ناش

 نيبتف تايمهولا دودحلاو ةينامثبلال فورحلاب قئاقحلا تعونتو قئاقرلا تددعت كلذك

 هنآل « هتباجح ىف .عفرتو دوجولا تاحبس ىف لزنت امب ريبخ فيطللاو . ريثك دحاولا نأ
 ةقيقحلا هذه نأ يخآأ اي ملعاو « ميلع ءىش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا

 مويلاب اهتقيقح .ءاقبو اهتعيرش نامز نع .تربخأ ىرشبلا رهظملاب تسبلت امل ةيدمحمإ
 مقتست مل نإو « موي اهلف ىتمأ تماقتسا نإ هنقَع لاق ثيح « هتيالو هل ىذلا دوعوملا
 وه مويلا اذهو دمحلا هللف تماقتسا اهنآ انملع فصنلا تزواج املف « موي فصت اهلف
 كلذلف « ايندلا مايآ عباس وه هنال اهل دوعوملا ايندلا موي نم مايألا ةمتاخو ماحتلا ةنبل

 ةملظلا راشتنا الإ هدعب سيلو باسح الو هدعب موي الف ةعمجلا مويب هبحاص صتخا

 ليللا مهل ةيأو ] « راونالاو موجنلا مادعناو رامقالاو سومشلا دقفل ةمحرلا عافنراو
 زيزعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل ىرحت سمشلاو نوملظم مهاذاف راهنلا هنم خلمن

 نيح اهتساقتسا ىف ةعيرشلا سمش ةياهنف ردب ةقيقحلاو سمش ةعيرشلاف « ميلعلا
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 مويلا فصن وه كلذو . لامعالا ةبقو ماسجالا ءامس ىف اهزكرم ةطقن ىلع اهئاوتسا
 سمحشلا تلام املف « ةقيقحلا ناطلس روهظ مدعبو ةعيرشلا ناطلس روهظب صيصخلا

 ملعلا ضرأ ىلإ لمعلا ءامس نم تلزنو ءايضلا ناطلس لوحت ءاوتسالا شرع نع
 . اهئامس ءاجرأ ىف قرشم ةقيفحلا ردبو الإ اهزكرم نم سمشلا تلاز امو . لدجلاو
 رون دادزا املك ةيناميإلا علاوطلا دوهشو ةينافرعلا قئاقحلا روهظل ومديو ومسي لاز الف
 ٠ ةديقم ريغ ةقلطم ةقيقحلاو ةدودحم ةعيرشلا نال ؛ ةعيرشلا رون ضاغ ةقيقحلا
 لاوزلا دنع لالظلا مدعنتو اهزع رهظي كانهو اهسمش ءاوتسا دنع ةعيرشلا ناطلسف
 ء لولدملاو ليلدلا مدعنيو لولظملا ىف لظلا جردنيو ٠ راقو كرحتم لك راونالا معتو

 ردبلو ةطباه تلدت اذإف . مدقلا دوجوب ثودحلا مدعيو « مدعلاب دوجولا قحتلبو
 « ةقئاسو ةقباس اهزكرملو ةفح ام رونلا نم رهظ ام لاطبألو « ةطبارو ةبلاط برغلا

 يف راونآلا تجردناو روئسلاو لالظلا ترثكو بصنلا تدتماو بجحلا تلواطت كانهف
 اهيلع نحن ىتلا ةلاحلاو اهيف نحن ىتلا ةعاسلا ىهو مويلا اذه رخا دنع كلذو روطلا
 ىف دازو ىورخألا رجفلا قاقشناو ىويندلا رمالا بارتقا قوذلاو فشكلا نيب دقو

 الإ مويلا اذه متخي الف , لالضلا ضيفو مولعلا ضبقو . لالظلاو ةملظلا سكع نايبلا
 انخياشم ضعب عمتجا دقو « ةلاخنلا الإ ليلحتلا لخنم ىف عفتري الو ةلاثح ىلع
 نآ برف دقو « مريلا اذه ةيقب نم هروهظ تقوب هربخأو مالسلاو ةالصلا هيلع ىدهملاب

 تفلم امك «  اروجو املظ ضرالا المت ىتح رهظي ال هنأب انملع عم هروتسم عفرو هروهظ
 ترثكو هللا ءاش نم الإ انماوعو انصاوخ ىف روجللاو ملظلا دجو دقو . الدعو اطسف
 مهناك . قحلا ريغب قلخلا ةوعدل مهسوفنب اوجرخو . قح ريغب انموصخ ىف ىراعدلا
 الك ةرشنم افحص ىتؤي نأ مهنم ئرما لك 0 ةروسق نم ترف ةرفدتسم رمح
 ناطيشلا لولحب هانيع_تيمعو هانذأ تمص اخي فيكو ةرخآلا نوفاخي ال لب

 هذه لق ٠ . قحلا لوسرلا ناسل ىلع قحلا لوق ال راص ىتح لامرحلا سواسوو

 يل لا
 الإ سنإلاو نما تقلخ امو , لوصفم هتيدويع نع وه نم لوصولا ىعدي فيكف
 نيذلا نإ ١ لاشنفنا ىف ةقيفحلا نع وهرنم لاصيإلا ىعدي فيكو ٠ نودبعيل
 اورشبأو نونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع لزنعت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق
 ةنسلاو باتككلاب كسمتو ماقتسا نمع مكايإو هللا انلعج ٠ 4 نودعوت متنك ىتلا ةنجلاب

 عفان هللا دابعل وه نمم انلعجو هاومنو هرس ىف هللا هتبقارم عم هايندو هترخآل لمعو مادو

 ىف



 كتهب ةرخآلا ىف الو « اناوعدو اننونظب ايندلاىف انحضفي ال نآو عماق هاوهو هسفنلو
 نيضوفم هئاضقل نيملسم انلعجي نأو . اتنطاوبو انرهاوظ هيلع توطنا امو انراتسأ
 انهف هبلقت نم نيفئاخ هئالب ىلع نيرباص هئامعنل نيركاش هئاضماو همك نيملستسم

 لمعتف مهفنل هنع مهفلاو هتنسو.هتعيرشل عابتالا نسح انقزرو « هتابثإو هوحمب
 انث ردبو عرزلا انل تبني نأو انارخأو انالواو انقحالو انقباس ريخب متخي ناو هترخآل

 الو ميحرلا فؤرلا داوجلا معنملا وه هنإ ضرألاو ءامسلا تاكرب نم انيطع لزنيو عرضلا
 . ميظحلا ىلعلا لل لإ ةوق الو لوح

 هللا ىلصو . ادبأ ًامئاد دمحلا هللو . ىلوملا ناسل ىلع « ىلوملا هرهظا ام اذه

 ىلعو دمحم انديس بوبرملا برلل بويحلاو بيبحلاو رهزألا روثلاو ربكالا ديسلا ىلع
 هللاب فراعلا ىخأ طخ نم هتلقن ام اذه . نيمآ ناسحإب مهل نيعباتلاو هباحصأو هلآ
 ماقم هغولبب درفم بيرغ ناسل وهو هنع هللا ىضر ىدمحالا نيدلا لضفأ خيشلا ىلاعت
 طرش نال هل اذيملت نوكي نأ حلصي ال رصعلا خياشم بلاغ نأ نظأو « نافرعلا

 همحرف ؛ مالكلا اذه مهفي مهنم ادحا نآلا فرعأ امو هخيش مالك مهفي نأ ذيملتلا
 لاق . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيمآ هتمارك راد ىف هيلع انعمججو ةعساو ةمحر هللا

 هللا افع ءارقفلا مداخ ىعفاشلا ىنارعشلا ىلع نب دمحا نب باهولا دبع خيشلا انالوم
 املسم ايلصم ادماح ةئامعستو نيسمخو سمخ ةنس بجر عباس ىف هتبتك هنع

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . ليكولا معنو هللا انبسحو
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